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U W O D.

O piešni gminna, ty stoisz na stráži

Narodowego pamiatek kosciola. —
Mick.

O hwzdo dáwné sláwy, wlasti má I

Hle, lyru klonjra k stupni twého trnu.

By ozwna twých dgíi poswátná

Zachwla gemn w syna twého strunu

!

T twurce swta gak diamant drahý

Ewrop krásné k srdci položil,

A nad tebau swg blankyt modroblahý,

Protkaný wlahau, mile rozložil;

A wkol tebe w šjrém pomezj

Rozstawil mocné, mrakonosné skály,

By gak ohromné silné pawezy

K ochran twogj wrn, wcn stály.

A na palauky twoge, drahá zem!
Sypala auroda kwt blahy swé,

By tamo statné, weleslawné plém

Wzýwalo wdcn dary lásky twé.



o

O echie, té osud milowal;

Ownilt tebe bleskem welebnosti,

A sjm zlaté tob wnowal,

W) seté sláwau w dobách minulosti.

Ai ! zanechali statných pedk dnowé

Nám zrno sláwy— kryl ge asu led

;

Warita zwuk wšak budj garo nowé,

A sjm rozwine se w zlatý kwt.

O chowey, matko ! wnce swého kwjtj,

chowey wnce swaté lupeny,

W nichž neydražšj-to perla tob swjtj,

Gjž nehrozj as žezlem promny.

Na srdci chowey sláwy kwjtenka,

Gak wneek miláka zemelého

Na prsau chowá bledá milenka,

Gjž nezbylo— než ljstku uwadlého.

—

1 odpust, máti ! že do dálky temné

Odwážn perut moge zalétá,

Ze tam se wznášj, kde twé rže gemné,

Kde kwt ti neybugngšj wykwétá.

Tam, wlasti krásná! w dalekém nebesku

Se zgewuge twg neygasngsj twor

;

Tam reci krácegj w oslawy blesku,

Tam skwj se eských Pcmyslowc sbor

Tam krášlj mrák purpurowých lem

Zdobené kjžem bogownjky wjry,

Walccné reky w liawu králowském,

A mistry zwuku bohatýrské lyry.



A mezi kjžem se a meem, lyrau,

Co lilie a rže panny pnau;

Wkol pak oblohau rozloženi šjrau—
Králowská stráž— rytji ceštj gsau.

— Hle ! gako plawec, z pal gihowých

An k seweru zpt ilým wtrem pluge
?

Radostn k nebi zdwihá zrak swých,

A druhm známé hwzdy ukazuge:

Tak, an Wás lyra zwukem wlasti zowe,

Ted bránu as dáwných otwjrám,

By bohatyi, králowšj rekowé,

By hwzdy sláwy zgewily se Wám

!
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LIBUŠE.

Na Petjn, na poswátném wrchu,

Kolkol chrámu Peruna mocného,

Stogj adau dwy lepotwárné,

Hwzdy gasné dwora panenského.

Wíikol wecer rozkochal se libý,

Zái rozložil po nebi zlatau,

Po hágjch rozesel wni máge,

Ljbal Wltawu stichosrj swatau.

Ai ! tu zdwihne opona se chrámu,

A skrz otwor gasnost se wyljwá,

Gasnost zástup djwek lepotwárných

Na kolenau w iikornosti wzýwá.

W kobce soclia gewj se Peruna

Wywýsena kaulj nad ohromnau;

W ruce prawé nesa zlaté stely,

W lewé radlici má prawdvskumnau,

Na skránjcb se koruna mu giskrj,

Purpur králowský mu zdobj sjge,

Na obliéeg prjsný, swatohrozný

Plamen obétnice blesky Bge.



o

Ped oltáem na tjnožce zlaté

Sedj w bjlém panenském odwu,

S žabau zlatau w prawici blaunké,

W arodgném Libuše wýgewu.

Gak se dmau gj adra labuíowá,

Oi giskj, twáe se gj rdgj

!

Rtoma rzowýma duch pohráwá,

Z ust se slowa wšby swaté chwgj

:

„Gak náhle zmnilo se petjnské okolj

!

Tam éetné roge lidstwa se hemžj w audolj ý'

„Tam se palác slaupy a štjty k nebi pnau,

Tam cimbuj se chrám a wžj rozklenau !**

„Hle, troge msta s beh do modra zjragj,

A wlny mst obrazy úkorn ljbagj ý'

„A co koruny jše, co hwzdy slawnosti,

Dwa hrady na dwau skalách se pnau do wýsosti."

v

„O krásná perlo Cech, o dci milowaná,

O sláwo zem milé, budiž welebena !
u

„Gak toky krwe drahé, ze srdce praudjcj,

Do aud nesau žiwot a ohe blažjcj :"

„Tak z tebe má se praudit, o srdce zem mé

!

Oswta, chrabrost, sláwa do aud Cechie."
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Mlj panna na tjnožce zlaté,

Hwzdy twáe zhru pozdwihuge

Iv nebes báni, kde we mráku bjlém

Lolka gasná noci tiché pluge.—
W ticho noci z dálky hlasy šumné

Wltawy gen gemn zalétagj;

Tam si wlny o budaucjm mst
Libým šeptem bágky powjdagj

:

Ai ! a Libušina twá se gasnj,

Oci giskj, ljce se gj rdgj,

Rtoma ržovýma duch pohráwá,

Z ust se slowa druhé wštby chwgj

:

„Ai, strom to oliwowý mé oko znamená—
Hle koruna se stromu radostn zelená,

A ratolesti geho se šj a šje pnau,

Až ke wšem swta uhlíím swé listy rozklenau! 6'

„O strome garoliwtý! ty strome wnukíi mých,
Plesa gj nároclowé we stjmi list twýcli

;

A welelbeni Ibuclaii, oliwo, kwy t\vé 9

IVe!) wstliy lih t sláwau neywyssj gme<

nuge !**—
jjAij druhý strom oliwy mé oko znamená,

An korunau se garau nad gine zelená:

Osweta, chrabrost, blaho— též bolné úpnj

Sype se diwotworn na kwt a lupenj."

,,Ai, tej strom olhvy mé oko znamená,

Ten w temné dálce asu se bugn zelená

:

Hle strom ten šj a šje swým sljiiem panuge,

Až koruna se w mraku nebeském ztracuge."



II

Tak wštila Cechie budaucnost

Knžna panna na tjnožce zlaté
;

Ticho nebem, wodau rozprostené

Uzawjrá w lno slowo swaté.—
Wystaupilat z chrámu knžna panna,

$ žabau zlatau w prawici blaunké
5

Chrámu opona se dolu shrne,

Dwy skocj na nohy lehaunké

;

Knžna w sboru djwek lepotwárných

K lesm tmawým, libinským, odcházj

;

Luna gasná letem bystré lolky

Knžnu milau k stjnm doprowázj.

22".'O
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PEMYSL

Gsau to mlhy aneb wlny prachu,

Genž ted z modrých dolu wyplynuly?

Gsau to stely, genž we mraku siwém

Záe bystroleté rozlesknuly ?—
Gasné stely to libinské rže,

Wchlasnj to letj wládykowé,

Mjj sem, by zwali na trn wlády

Woleného boh wštbau muže.

Lopotowé s wládyky a kmety,

Mjrnau panny wládau pohrdawše,

Zákonm se ženy protiwili,

Žezlo muže sob wyžádawše.

A tut poslowé, co stely rána,

Zwstugjcj slunce pjchod blahý,

Dopádili o polednj dob
Sem, hy pozdrawili Cechuw pána.

Ped wyslanci kornou snéhohjlý

Gelenjmi skoky pudu bige;

Poskoili wykáaaného mjsta,

A giž klonj blostná se sjge.
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Ped oráem klonj se na luhu,

Ped oráem, stádickým panošem,

Genž dokonciw pli práce dennj,

Obdwá zde na železném pluhu.

Panošowi za železným pluhem

Klanj se wéhlasnj wládykowé,

Howojce : „Zdráw budiž, orái

!

Lada tebe k satku lásky zowe.

Wštba boh w národ prohlásila

Lepost twau a maudrost ducha twého,

Z wyššj wle dcera Kroka tebe

Za wládae lidu wywolila."

„K wýchodu sem kázala nám spti,

Modrowlnnau ekau, kwtným dolem,

Pozdrawiti za pahorem druhým

Pána zem za železným stolem.

Pekrociwše dl a druhau horu,

Pepluwše pes eku modrowlnnau,

Wywolence knžny panny zowem,

S námi spti k libinskému dworu."

Tu se panoš stádický pozdwihne;

Okem blaud w blankytu nebeském,

Slowa mluwj s welebnostj swatau,

Oswjcen wnitnjho boha bleskem:

„Den to slawný, bohem zwstowaný,

Paup to budaucjch ratolest]—
Sjm to budaucjch IiágS- sláwý—
Dennice dn budaucjho štstj l

u
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„Slunce na poledne wykroilo—
Nedokoná pluk mg dennj práci

:

Sjlu ducha mého wide wná
K djlu welebngsjmu obracj !

—
Ulé i plém na poledne wstaupj,

Wystaiipiivsi — zhasne w gasném
lesku

,

Nedokoná aukol wykázaný —
Tak to psáno svrat na ne oesk u !*•

Dorokowaw, hul rolnickau zatne

Mužnau pstj w rozorané pole —
Ai ! a diw— tu z dewa kwty pucj,

Listj zelená se wukol hole. —
Rýza knjžecjj hle

?
bedra krege

Rolnjkowi, wolanému kwlád,

Anto s wládyky k libinské brán

Na komoni snhobjlém spge.
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DUMA U HROBU PEHTSLOWA.

Pro tam wlny Wltawy do noci

Bolné žely šumem temným ligj ?

Pro se erné hlawy wln do skály

Wyšéhradské s pláem tichým rygj ?

Tam do hrobky skály wyšehradské

Djtky otce swého pochowaly
;

Ach
j a wlny eky pode hrobem

a

Pjsn pohebnj mu zaplakaly

!

Nad knjžecj hrobkau obt swatá

Cerwené wyléwá wkol záe,

Gasnj skály, gasnj wlny eky,

Gasnj lidstwa slzjcjho twáe.

„Želme, želme ! otec nás opustil,

Odputowal do neznámé zem —
Blahodárce, pána mileného

Oplakáwey, eských wlastj plém!"

„Obtugte bohu neznámému

Obti nad cernau hrobu náwau,

Klate duchm se a bohm spásám,

By geg wjtali nebeskau sláwau."
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„Luno krásná, genž blankytnau drahau

Ode liwzdy k hwzd tiše plugeš —
Ai, ty gist hwzdám, družkám gasným,

Pjchod hwzdy nowé oznamugeš l
u

„Luno krásná ! hwzdy nebes bán

!

Dobj bozi wkowité spásy

!

My za duši otce orodugem—
Národa wyslyšte plá a klasy \

u

wAt se otec i Libuše matka

W sboru wašem mile rozradugj,

At nad námi, na nebeské báni,

Co milostné hwzdicky putugj l
u

„Bychom mohli w strastech wlasti milé

Ruce k hwzdám o pomoc zdwihati,

Bychom mohli w dobách blaženosti

Obti gim wdcn wnowati."

Nade hrobkau obt dohoela,

W popeli giž tuchnau giskry gasné ; —
W srdci Cechu wšak památka drahá

Otce Pemyslowcu newyhasne.
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STYK A SLAWOG.

Což na wreholjch Šumawy tmawé

Léto gešt ledy nerozlilo ? —
Aí

?
tot slunce blesky swé horaucj

Do pawez tam gasných potopilo.

Hle, gak s hory cernopustých les

W audolj se jtj hwozdy nowé

!

Ai, tot lesy nescjslných dewc,
Gežto nesau Frankw zástupowé.

Což pod gasným blankytem nebeským

Baue hlukem bohu erných wjj ?

Ai, tot ryky hrdel škdc cizjch—
Frank wztek na luhy naše mjj.

Politugte nás, o spásy wné

!

Opatrugte wrných sluh plém !

Nelze odolati wogm etným,

Poroba giž liltj eské zem!

Tam na skále, na cerwené skále

Obrana swé wlasti Slawog, stoge

Slowem chrabrým sjlu w prsa wolá,

W prsa bogem umdleného woge.

3
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„Hoi, synowé slawohrdých otc!

Powode se wkol na nás jtj

;

My co ttiny pod kypjcj penau

Toneme w krwawém wlnobitj. —
Ludwjk král da stjbrnau a stáda,

Dkazy poroby, od nás žádá

!

Ludwjk newyslyšel slowo maudré

Talkufa o pátelstwj amjru;

Nám ted wolit porobu a chlapstwo,

Aneb smrt w krwawém bitwy wjru!"

Ai, tu Styr zazuj tura hnwem

:

„Kdo nám hlásá slowa cizj zloby?

Lépe wcná tma w Morany ln,
Nežli slunce w okowech poroby !

Pluky hrzné Karla Welikého

Kyge otc z wlasti wyrazili

;

My chcem klesnaut pod nebem swobodným,

Aneb žjt, gak naši otci žili!"

„My chcem klesnaut pod nebem swobodným \"

Opetttgj garé Cech pluky;

We hwozd pak duše pedk slawných

Gasné ppéugj syn zwuky. —
W orlicjm Slawoge oku plane

Záe bohatýrského plesánj:

„Nuže, napjneyme ráme eské

K sláwy swobodnému potékánj."

Píocj ernau skrze dewa liwozdu

Sumj zwuk co temný hlahol toku
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Po lupenj, gesenj rozsetém,

Hlucj bljže dupot tžkých kroku.

Hle, giž z hawranotmawého lesa

Wykroily Slawogowy pluky;

Ticho hwozdem, ticho luhem sjrým,

W prsau slyšet genom srdce tluky.

W auwalu pod hwozdem Frank stany,

Stany wlewo, až k druhému wrchu

Zhru týcj se k nebeské báni.

Krokem lišcjm k auwalu njzkému

Pluky Slawoge se ubjragj,

Dewce w bod a w ráz petžké kyge
v

Pst chrabrých Cech napjnagj. —

Ai, giž Tas w táboe cizozemc

Rozezwucil hrzyplné hlasy,

Skdcowé léhagj meem pomsty,

Gak pod bitkým srpem zralé klasy

;

Ze sn tichých do sna noci wné
v

Kácj Cech zasáhla Frank tla;

Hrzn nocj hawranowau ljtá

Krwawé Morany smrtná stela.

Tecl po wršjch, stránjch a po skalách

Cizinci pochodn rozswjtili;

Chopiwše se zbran w pluk se adj,

By na Cech sbor se wyjtili.

„Kam to chwátá Styr gelenjm skokem ?

Kam odwádj pli mého woge ?"

Zabauj tu Slawog, a giž jtj

Rykem býk na se Frank roge.
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„Plece mužn tisknte na plece,

Paty hmotné w pdu pewn regte,

Kopj w bod, nad kopjm mee bleskné,

A nad mei luky napjneyte !"

Tak wéwodj Slawog zrnným slowem

;

Muži se dle slowa zasadili,

Nepfjtele w les bodawý hnali,

Udeili, w krwi zem brodili.

Wšak nastogte! nowé škdc haufy

Wywalj se hwozdem, dolem, luhem

;

Chomol smrtný pluky Cech swjrá

Aužjcjm se wjc a wjce kruhem.

Necht i Cech keg a ocel brázdy

Široké do sbor cizjch regj,

Necht nad tly klesagjcjch škdc
Štjtowé a taulce hrzn zngj:

Cecil pluk giž tsngi se aužj,

Z aud statných strašngi krwácj —
Giž co loclka w pjwalu hltjcjm

Hrstka mužných rek se potácj.

Tu po stránjch, skalinách a horách

Plameny se gasné rozljtnuly;

Stany Frank šlehy nescjslné

S praskotem k obloze wyšwi linuly;

Noc se leká krwošleh ohn,

Ljtagjcjch až za horu tetj

;

Pal blesk pes lesy, dul a WOge,

IMrtwoly a bahna krwc lelj.

Zdésenj to Frankowé iizítwšV,

Ustanau od bauže potýkán],
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Tam kde laupež gim a koist drahá

Plamená, se walj w hrzném lkánj.

Rozhluknau se škdci po táboe

;

Laupeže bohaté chránit chtge,

Sbor za sborem po ulicjch stan

Skokem drawé zwe se rozsege.

Hle! tu z dýmu tábora wyletj,

Gak wyslanci pomsty erných boh,

Postawy polité záij ohn,

Zwuky gasné wyrážegjc' z roh

:

„Ai, to Styr! ai, druhové to naši!

Slyšte eských roli garé zwánj —
Za mnau, muži !" Slawog tak zagásal,

Wymršt se k plamenáte stráni.

Hoi! gak muži blesku krwawého

Kygem tžkým Franka w auwal kácj

!

Hoi! gak rozplašené Frank pluky

Mec a hrot i pal a dým potácj !

Slawog z auwalu na Franky tepe,

S wrchu hory škdce Styr potjrá,

Ohe wlewo, ohe wprawo sopt

Kauem ge a palem žhaucjm swjrá.

„Hu! tot duchowé podzemské wýhn
Bogugj s diwoch eských luzau l

u

Taký ryk Frankowé rozplašenj

Rwau z wnit prsau omlácených hrzau.
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Dýmem hustým prchagj cizinci

Do Sumawy neytmawgšjch lesu,

Za nimi šlehagj me blesky,

Za nimi hlasowé zwuj ples.

Styr pak wolá, do hbet tepage

Prchagjcjch ku západnj stran:

rWyprawugte druhm, gak Cechowé

Kygemi wám wypláceli dané l"
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BORIWO&

Gako weer zlatém po paluhu

Dál a dále stjny rozstjrá,

Až do gediného noci kruhu

Nebes dar— oswtu— zawjrá

:

Tak ukrýwá we stjn, do záwoge

Zapomenutj bezhwézdná noc

Rjše staré, dáwnoleté boge,

Národ welebnost, sláwu, moc!

Zapomenutj ! ty strážce hrobu,

W hrze tmawé bdjcj na rakwjch,

By skrz náwy studenau útrobu

Památka newzdechla porob twých!

Ziwota a smrti strašný syne,

Kraiugjcj w as propasti—
Ktwému trnu Musa tecl se line,

Wyslyš prosbu horké žádosti!

Pokyn žezlem erným, stjn knjže!

By se zgewil dáwno zhaslý swt,

By se rozewely hrob mjže

ezem hlodané po tisjc let;
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Otewi žaláe staré brány,

Pust obrazy gasné ze tmy wen,

At se králowské zalesknau stány,

At se zgewj minulosti sen !

Ai! gak tamto od eky se modré

Táhnau k horám etná stawenj !

Gak tam hrd, w mohutnosti bodré

Wž nad wézj, hrad nad hradem énj

!

Tamo tým wrchu korunuge

Palác slawný bánj stjbrnau;

Bán, svisle, slaupy pozlacuge

Sláwy slunce záj welebnau.

Hle ! z paláce králowského brány

Táhne k chrámu reku leskný daw;

Patte na rýtje, statné pány,

Odné w nádherný zlatohlaw!

Za rytjrstwem stjbrozwonky zngj,

Knz tam krá] s žezlem biskupským,

Sbory mnich hymny swaté pgj,

Kaditelny ligj wonný dým.

Za welebným sborem wážn krácj

Postawa hrdinská z brány sem;

Plást se zlatý k zemi skwostné wlácj,

Skrán wnj krále diadem.

Eihle ! muž tam wládari po boku

Wrause snhobjléra putuge,

Se zápalem swaíým w jasném oku

Ruce wraucné na prs kižuge.
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Tidcet muž w suknjch bloskwaucjch

Zkraušen za králem pokro]

;

Sbor odnc, gasn se lesknaucjch,

ad welebný slawn dokonej.

Zwon gasný hlahol zástup wjtá.

Za njmž teíl se zawel swatý chrám —
Darmo báse obad nebes zpyá,

Tagnost swatyn nezgewj wám, —- —

Na popražj chrámu klecj Muza
?

Lyru k stupni tiše klonjcj

;

Strunau hrage nebes swatá hrza.

Od oltáe tagn chwgjcj,

Tu se pjseii swatá wen wyljwá,

Budjc w duchu mjr a lásky cit

;

^Hospodine, politug ny! 4í zpjwá

W kobce Pán bohumilý lid, — —

Dwée chrámu tei se rozewely,

Trauby wyrazily zwuný hlas,

Zwony slawn k nebi zahlucely,

Hjmot kotl hlásá swatý kwas;

Slawn filaholj tu mnich spwy,

Lidstwa hlas se pogj ke zpwu;
Tu na stupnjch chrámu biskup zgewj

Welebn sé w bjlém odwu,

Muž pak gasný, w šatu labutowém,

Klenoty knjžete zdoben gest;—
Boíwog, roznjcen Pán slowem

?W chrámu ^velehradském pigal kest,

4
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Král Slowanu bratra w nowé wje
K prsaum tiskne s okem slzjcjm;

Dw koruny tefl znamenj kjže

Pogj wncem wn blažjcjm!

Tu, an biskup Hletliud požehnáwá

Hlawy rek, zaznj lidstwa hluk:

„Aí slowanských Avlastj žige sláwa —
Boiwog a welký Swatoplnk \*

Kde gste dnowé sláwy Morawanské,

Sgasn}^m sluncem wlády Slowanu?

Krutost staré záwisti germánské

Zhasla hwzdu weleslawných dnu!

Chrám rozryli diwocj Hunowé,

Sláwie kde prwnj skwl se kjž;

Neznag' iny otc potomkowé,

Neznag' otc swtošjrau jš

!

JYezbýwagj ani rumy hradu,

Bod kde Mogemjrw kralowal,

By k oslawy poslednjmu skladu

Prawnuk blakoteskn putowal.

Welehradských dn gen zbytek dwogj

Chránj Morawa a eský lew:

Wjry ltrjž — a w chrám, též i w bogi

„Hospodine politug ny!" — zpw.
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BITWA UMJUJMSEAi

Ha ! wy lesy, šjré, tmawé lesy,

Audolj Kaujma knjžeckého,

Wašemi tam duby hlucj plesy,

Kwjlj žely hlasu diwokého.

Zely to maarské drawé lzy,

Plesy to bugarých eských sbor,

Daubrawau genž letj s meem hrzy
Za škdcemi tam na modrau horu.

Hle, na modré dlauhopusté hoe

Diwoch se lza zarazila,

Anat skála i se stromy w boe

Prchagjcjm dráhu zamezila.

Les a wrchy w audolj waleny

Pstj bugarau kaujmské chasy;

Mailai zaufalstwjm roznjceni

Rozezwuéj sti-ašné žalu hlasy.

v

Za nimi giž Cech letj baue,

Na wrahy se jtj, wrahy kácj

;

4*'



Z kleslých tl wstáwagj krwc kaue,

Bitwa krutá, diwoká burácj.

Hle, tu wdce malarského woge,

Hrzný Gichan, puzen mstau a wztekem,

Sraze w kljn ostatky swého roge,

W Cecky wjj s wlka hnusným gekem.

Škdci dewce w ady Pražan regj
7

Zaufalstwj gim zocelilo psti

;

Pražané se nazpt potácegj —
Bda, wadnau Cech ratolesti

!

Ai! tu Boleslaw*), wogwoda eský,

Chrabrost plachau w srdcjch powzbuzuge,

Hmgjt slowa mrakowé co blesky,

Slowo pána mužnost rozpaluge:

v

„Zhru, eši ! kopj napjneyte—
Na palice, zhaubné wrahy wlasti!

Duše škdc cepem zasjleyte

K stjnm wcn hltjcj propasti l
66

jjKTá Madary wrazte mocj cilau,

By se kolkol powést rozhlásila:

Maiíarstwo, nad LechemNmc silau

Zdrcené, pést eská dorazila i
u

Dowolaw, do wjru pádj see,

W chumel rog zujcjch se boj

;

Kam zaletj giskra geho mee,

W prach se tlo krwawé mu koj.

) Iloleslaw I.



Zkalená tefl ocel Cech pána

Nad Gichanem hrzným zarachotj —
Lebku rozraziwši welikána

K druhm, mrtwolám, geg we prach skotj.

Ai, tu zaufagjcj diw lkánj

Ma3ai k obloze sau wynesli;

Zamezeny dráhy k uprchánj

:

Škdci weškej k mrtwolám klesli.

Slunce druhé wstaupilo nad hory,

Ozdobilo ady pražských stan;

Od Kaujma táhnau lidstwa sbory

K Boleslawu, wjtznému pánu.

Wyslanec se Boleslawu koe
Howoj:

??
weleslawný reku!

Oswt bleskem nás wjtzné zoe,

Mocn chra nás od cizjho wzteku

!

Pigmiž, knjže, nás co dti swoge.

Buí nám otcem — woi nás w slawné see
Wjtz chrabrý matlarského woge

Hoden gesti knjžecjho mee l
u
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OTEC A SYN.

Temnau lege wukoi

Lampa zá,

Oswcugjc mladau

Mnicha twá;

Knéze oko w slzách

Tiše pluge,

Ruka blánky bjlé

Popisuge.

Gist slowa hrozná

Pjše mnich,

Neb se duch i ruka

Leká gich$

Pjsa w boloteskném

Powzdychánj

Neznamená dwej

Otwjránj.

Tiše sem wznešený

Wstaupil pán,

Pjsae by sluchem

Nebyl znán.
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Pes rameno mnicha

W blánku hlédne,

Cte — a hruzau trne,

Cte a bledne.

Hle, tu pjsa péro

Odložil,
v

Celo bledé rukau

Boln kryl;

Po mlcenj dlauhém

Oci sklopj,

Slowa cta, gež horká

Slza kropj:

„Eihle, má ruka hjšná budaucjm asm pjše,

Gak Wálaw, rytj swatý, si dobyl nebes jše —
Gak giž co pacholátko angelské konal cnosti,

Oslonn bleskem ragským nadzemské welebnosti. 4'

j. Opuštným utchau, sirotkm otcem býwal,

W bjdnjku podlém obraz poswátný Twíirce wzýwal;

By blaudjcjch uwedl k wcnému nebes otci,

Obtowal swé^péce, poklady, dny i noci."

Mnich tei slowa tage,

Zaslechnul,

An tu hlas bolestn

Powzdechnul.

„Slyš! od nmé stny

Zwucn pluge

Ozwna, giž hlas mg
Wyluzuge l

u
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Staec, genž za mnichem

Hrzn zbled,

Bolu plný zdwihá

Zliuru hled;

Za piljem klece

Slzy lege,

An se mnicha slowo

Dále chwge:

„Rozdráždn gsa nepjtel, že w prachu hjšné zem
Wykwjtá ragský kwjtek, zdobjcj lidské plém,

Uzawrel z prsau bratra cit lásky wen wyrýti,

A starý klam pekelný do útroby mu wljti." —
„By obt duše wraucné nekalil lomoz dennj, —
Než zaznlo do gitra skiwánka pozdrawenj,

Ke chrámu poswátnému se bére eský knjže,

Rozgjmage w swém duchu tagenstwj swaté kjže."

„A Wáclaw w pokornosti ubrány chrámu klekne,—
Tu nad njm mec zableskne a w bok mu ránu sekne,

A rytj swatý klesá — ach twá milostná bledne

Nad wrahem, bratrem wlastnjm, gegž oko mraucj

zhlédne."

„ „Dost, o dost ! newoley

Wcný saud!

Bda! duši hltá

Hjchii praud !
—

Smilowánj synu,

Smilowánj!""

Tak u slaupu zaznj

Bdowánj.
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Udšen tu Christan

K skupu spl,

Odkud hlas diwoký

Starce znl.

Tam ped swatým kjžem

Kmet se wine,

Srdce tchy prázdné

Strastj hyne.

?5
Knjže mg! ach odpust,"

Wolá mnich,

„Syn že otci w pamt

Hlásá hjch!"

Starci na prs klesla

Bledá hlawa,

Temn zngj slowa

Boleslawa

:

„Wjtze, an jše

Wydobyl,

Cerw gediný, wcný
Podrobil;

Duch, genž wlasti pokog

Zjskal swaty,

Kwjlj, ach! okowy

Hjchu spiatý!4c

„Neutišj duše

Lekánj

Ani krwoslzj

Kapánj;

5
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Neutichnet w sboru

Slawných reku,

Neutichne w bitwy

Garém geku!"

„Wálka, sláwa, chrámy,

Slastný lid,

Nenawrátj duši

Blahý klid.

Utjkát se otec

K synu — mnichu
;

Ten o hrozném pjše

Otce hjchu!"

Boleslaw tu zhaslé

Oko kryl,

Syn nad kmetem horké

Slze lil;

„Odpust, otce! odpust

Swému synu,

Ze wygewil pérem

Otce winu!^

„Kwét pokánj z krwe

Swaté zrost;

Budet swt welebit

I twau cnost

:

Ped saudjcjm trnem

Wné spásy

Orodugj za t
Cechu hlasy! 46
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DOBROWKA.

Panna wnady plná sedj w garnjm laubj,

Kadee gj zdobj wnec zelený;

Ryzozlatý kjžek w mce se gj swjtj
?W oku planau swaté lásky plameny.

U nohau milostné djwky gínocli klecj,

Tesaucj se ruce máge sepiaté,

Tauha w oku nyge — srdce ginochowo

Slowem gest i wnadau djwky zagaté.

Wtom, lile ! dwa krásná oko modrogasné

Zdwihne, obzjragjc wíikol gara pás;

Rukau tknauc se bjlau kadee ginocha
?

Sladce rozhowoj libodechý hlas:

„Druhu ducha mého ! hled
?
gak blesky nebe

Od maticky zem rausky zdwihagj

;

Raušky ledné
?
snžné rozeplynuly se

9

Pupence kochané slunce ljbagj» áí

„Druhu ducha mého ! slyš mlalaunká kwjlka,

Kterak wyprawugj w blahém šeptánj :

Zima nás pohbila w lno tmawé zem
9

Slunce nás k nowému wolá plesánj !
4í
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„Tak po spánku zimnjm w tiché, tmawé zemi,

Gako kwéty máge gara bodrostj,

Wžiwotu se nowém mile rozradugem,

Zwáni nebeského otce milostj."

5,
„W žiwotu se nowém rozradugem mile

!

u "

Optuge ginoch s rdnjm blahostným;

„ „O tot wjra krásná, wjra wné lásky!

Srdcet k srdci wáže wncem swatostným !
a u

„ „Poselkyn milá wjry blahoplodné

!

W duši mi sesjláš swatoswatý klid

;

Ped znamenjm kjže Meislaw se koj,

Koj se ped kjžem slawný Polska lid. 44 "

A tu k srdci tiskne dceru Boleslawa

Národu polského weleslawný pán;

W oku Dobrowky se slza djk swjtj,

Neb gj dkaz lásky neywyššj byl dán.
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STRANOW.

Gaké to hlasy bolného želu

Wlnami eky z hlubiny šumj ? —
Ach, to Rusalky na dn Gizery

Zpjwagj trudn pohebnj dumy.

?5$ložte wnecky z kadee leskné,

Na eku wložte ozdobné šperky,

By wlny w Labi ge pochowaly —
Plate, o plate, ladné sesterky!44

„Nebudau djwky ani ginoši

Wjce na behu s námi hráwati,

Nebudau dárky, obti milé

Wjce na wtwe nám ukládati."

„Ržowé toky zem tam pige,

Morana ljbá krásné milence,

Ge uložiwši w krwawé kwjtj

!

Plate, Rusalky, pohbte wnce l
a

Zalugjt wlny wýchodu ríižjm,

Genžto Gizery hladinu zdobj

;

Tu nade ekau strašn rachotj

Hromowým rázem bitwa poroby.
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Tamto we mlhách Stranowa hory

Bitwa diwoké zwukoty twoj,

Wlewo i wprawo cheyny i dwory

Na behu tiché Gizery hoj.

Giž odletugj z hág krkawci,

Dewa poswátná k zemi klesagj,

Boj se kobky milených boh,

Skjtky pod rumem chyšj plakagj.

Slunce se wzneslo w gasné poledne.

Sec na krwawé neztichla stráni —
Wrnj potomci praotcíiw eských

Statn swé bohy, práwa swá bránj.

Slunce doplulo weéera hory—
Soptjcj biiwy ryky zmjragj,

Mlhy wecernj krwawé luhy

Pokrowem wlhkým tiše skrýwagj.

Letj krkawci z hág stranowských,

Nad Gizerau tu mlhami plugj;

Tikrát zastesknau ptáci poswátnj,

An se nad hrobkau tam usazugj.

Tam nade hrobkau praotc Cech,

Perona boha dewnjch wolenc,

Kde po haluzjch háge kwetaucjch

Ljtagj duše božských milenc:

Tam sodagjce gsau zaplakali,

A zaplakawše zakrákorali

:

„Duse otcowské, synowé waši

Bohm se spásám obétowali!"
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3?
Hora stranowská, tot obtnice,

Krew s nj Gizera pláem giž myge,

Brzo wám krew tu na dkaz lásky

Kwašemu eka hági dolige."

Dokrákoralo wštjcj ptactwo —
Hle tu Rusalky ekau plawagj

?

Kolébagjce krwawá tla,

Rány milák bledých ljbagj.

Tu zahuela s wtwj a hrob
Ozwna hrzná bolného geku —
Kwjljcj duše we wzduchu mizj,

Hroby opauštj na wky wk.
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DUMA
o

POSLEDNÍCH POHANIT.

Hoe nám, krwácegjcjm w prachu!

Klesla sjla naše s chrámem wlasti;

Utjkcyte se k Moran matce,

Duše wrné, ped poroby strastj:

Hoe nám!

Zkáceny gsau stromy swatých hágu,

Zhanobena sjtlla našj sláwy,

Rozboeny chrámy boh dobrých,

Rozryty i otc spjcjch náwy —
Hoe nám!

Odletlo z hágíi ptactwo swaté,

Boliowé nás dobij opustili;

Zstala nám krew gen pedku slawnych

Eihle, krew sme pro wlast wycedili!

Hoe nám!
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v

Dopgte, Cechowé, hrobnj dumu:

Bda, bda! žádný nám nezbýwal,

By, ownce tla kwjtjm wonným
3

Lásky žel nad mrtwolami zpjwal!

Hoe nám!

Swatowjte! plém twé poslednj

Okem mraucjm w blesky twoge zjrá

Duše plesá — krew se doronila —
Brána sláwy wcné se otwjrá —

Blaze nám!

6
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P R J T E L.

Na Mže stjbrowlné behu

Bitwy lomoz burácj;

Sjpy fíj, kopj praská,

Mnohý rek tu knvácj. —
Na pokragj eky ležj

Wdce Cech Boleslaw*);

Panoš knjžcti odpjná

S krwawého prsu háw.

Rytj twáe milokrásné

Wdci hlawu podpjrá,

An mu panoš wrný ránu

Mokem gasným wymýwá.

Slyš — tecl pestal lomoz see,

Utichnul smrtjcj hluk;

S klusotem se komoíí bljžj,

Trauby geg pcdcházj zwuk.

) Boleslav II Pobožuj

v
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Wyslancc to krále Nmc —
Knjžeti se poko],

Tikráte zatraubiw zwun,
Slowa tato howoj:

„Král pegasný, dowdw se,

Rann že gest Cech pán,

Gešt gednau pijsn žádá,

Nazpt by mu wzen dán„íé

„Wzen Gindich, sok koniny,
v

Gehož Ceck hágj*"meé!

Po wydánj škdce budiž

Záštj skoneno i sec !
—

Knjže! newydáš-li wzna,

Tedy wz, ze Nmc král

Hubit zem twau smrtným meem,
Zhaucjm palem — pjsahal l

u

An tak wyslanec rokowal,

Rytj lepotwárný zbled —

-

Na knjžete ranného

Upjrá zdšený hled.

Boleslaw wšak pemáhage

Rány pal, se zhru pne,

Orlicjm zagiske okem

Mec krwawý wyšwihne,

wNesiž zpráwu králi šwmií,

Boleslaw že pjklad dá.

Kterak rytj, kterak knjže

Slowo dané plnit má!
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Hágiti že znám i wérn
Pjtele nestastného:

Tot i, dát Buh, mec dokáže

Knjžete ranného $

^Pipnte mi kruný k prsu,

Necht i krwj zkropen gest

:

Nad krew swtgšj mi slowo

Knjžecj a echa cest! 4' —
Ai, tu Ijce milokrásné

Knjže Gindich wygasnil,

Neb geg Boleslaw peslawný

Bohatýrským štjtem kryl.

Posel zpt k Otowi klusá,

Boleslaw wyletj w bog

;

Za bleskem pak mee geho

W sec se jtj eský wog.

Giž se ráznau bugarostj

Knjže topj w hustau se;

Nad hroty se kýta blj,

Nad kytau plamená mec,

Knjže kácj wrahíi tla

Kljn co blesku hromowých

;

Za njm Cechu pluk rachotj

Do odnc Otowých.

Rozrazila, rozboila

Wog cizinc eská pcsl
7

Na bedra uljkajijcjch

Sprawedliwý w ryla tic^i.
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BOŽENA.

Rozplakaly slunéka blesky

Na horách blawé ledy,

Potopil giž blankyt nebeský

Do toku plynaucjho hledy:

Giž prwnj skiwánka pjsenka

Milostné garo wyzwánj,

Probudila autlá kwjtenka

Na behu, palauku a stráni

Wywolaly teplé wtérky

Ze ztuhlé wtwe pupence,

Kwjtecko giž barewné šperky

Wýkládá a slibuge wnce.

Tam u potoka dwinka

Twá slzami zrosugjc stogj,

Nadarmo se konwalinka

Do zlatých lupénk gj strogj:

Nadarmo Ijstky trawinky

!Se mágowým šeptem rozhály,

A wlny oka déwinky

Nadarmo do zrcadla zwaly*
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Tu wtérku blahé Ijbánj

Slzinku gj s oka utjrá,

Zachwge co milence ptánj:

Co, Boženko, adra ti swjrá?

„Miláek o lásce mi zpjwal,

Když kwetlo garo blahosti,

M winul k srdéku a ljbal,

A slibowal lásku wcnosti."

,?
A s létem i podzim uplynul,

Cekala sem teskn milého;

Ach! kwjtek pod snhem zahynul,

Zahynula i láska geho!"

Tak plakala djwka, truchlila,

Až gj usedalo srdénko,

Tak slzau swtýlka kalila —
Tu zaznlo sladce: „Boženko!"

Hle! slza se bolná rozplyne

A promnj w blaha perlinku

;

Miláek k prsaum giž wine

A ljbá a kochá dwinku.

Awolá: „Necht listy padagj

W gcscni do hrobu lednélio —
Oldichovy sliby trwagj,

A nezahyne láska geho !"
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A lile ! ginocha a dwu

Obklopili statnj panoši;

Ped djwkau w sprostém odwu
Se klonj nádhernj ginoši.

„Nuže, wládykowé mogi!"

Tak zwolá wrný milenec;

„Hle, choí mého srdce tu stogj,

Uwiiite gj swatebnj wnec!"

„Za knžnu dwu milosti

Oldichowa láska zwolila;

Neb pjroda ráz šlechetnosti

Do srdce pastýky wyryla!"
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B R E T I S L A W.

„Ped branau stbgj harfenjk,

Zádage slyšán býti! 44 —
,?
„Nuže, tot pedku chwalný zwyk,

Zpw eský welebiti;

Otewite mu bránu gen,

At zpwem duch gest oblažen!4Uí

Tak knjže Oldich káže.

Tu wstaupj mladý zpwec sem,

Knjžeti se ted klanj,

A ljbá skwostný ryzý lem

Božen, knžn panj

;

Postawiw se ped zlatý trn,

Probjhá ady zwucných strun,

A takto pone zpjwat:

„Bohatýr mladý milowal

Pemilostnau dwinku

;

Wšak bda, krutý tagnec*) gal

Mu srdce konwalinku."

*) Tagnec = klášter.
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„Ach, on za mnohých dlauhých dn
Okolo hradby blaudj,

Ozwnu lásky sladkých sn
Z citary trudn laudj."

„Kde dljš, hubinko ržowá?
Kam krutost t zawela?

Z okénka hlédni, dwo má!"

Tak pjsen geho znla.

„„Ach slyš! tot ke mn wane hlas

Miláka w sladkém zpwu
;

Nuž, smle mocný mec swg tas,

Wyswobod wrnau dwu!""

„O djky za potchy zpw,

O djky, lásky nebe

!

Bud sžiwotem uplyne krew,

Neb wyswobodjm tebe!" —
„Na nohy ginoch wyskocil,

A w pautnickém odwu
Wswatyni panenskau wkrocil,

By wyswobodil dwu."

„Tam w kobce djwky nábožné

W modlenj swatém klecj—
Uslaupu se bohatýr pne

?

Po skrytém sáhá mei.4*

„Sbor panen zpjwá libý zpw
?

An z chrámu tecl wykrocj

;

Tu pautnjk, dráždný co lew
?

Do ady djwek skoj."

1
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„Necht kik a plá se rozzwucj,

Otásá teynce bán,

Ginoch milenku w nárucj

Giž nese k hradby brán."

„Wšak wrátnjk bránu etzem
Petžkým zawjrage,

Pautnjka plášt chopj lem

A swatokrádci lage."

„Tu me bohatýr wyšwihna

A hromoráznau ranau

Wdw pole etz rozetna
?

Wyskoj wolnau branau."

„A wrátnjk stál tu omámen,

A panny liruzau klekly;

Wšak strážnj z hradby negdau wen,

Neb welmi se ulekli."

?9
Ai rcete, medle, kdo to byl,

Genž panny tak polekal,

Dwinku krásnau wydobyl,

A etz meem zsekal ?" —

Tak zpw dokonaw harfenjk,

Ped trnem se pokoj

;

W komnat temný hlahol znik',

A panoši howoj

:

„Wyinyšlená to bagka gest,

Neb rcete, která lidská pst

Itozrazj kruh železný?"
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Ta rozesmál se Oldich pán,

Ljbage rty Boženky:

??
Ai, pst takowých schopnau ran

Neplodj mst krásenky;

Bohatýr ten co dokázal.

To gist též by wykonal

Náš syn, Betislaw statný \
u

Hle, tu se dwée rozletj,

Sem ginoch s pannau wkrocj —

-

Se klon, mladjk knjžeti

Do slawných kledj ocj,

A wolá : 55Ano, otce, byl

Syn twg to, genž si wydobyl

Milostnau Gitku meem !
íé

7*
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BITWA DOMAŽLICKÁ.

v

Gaké to w temné Sumawé ryky ?

Kwjlj to žel, ci hlaholj ples? —
Kow tam cinkot, hjmánj bubn
Optugj wrchy, skála i les.

Gaké to w temné Sumaw blesky

Ljtagj w audolj mlliawau tmau,

Mezi tlesy se mjhagj dub,

Giskenjm krwe na hory se pnau ? —

Tamo nad nahým temenem hory

Pne se do mrak nádherný stan;

Orel nad stanem se tpytjcj gewj,

Tamo že Nmc kraluge pán.

S wrchu w liluboké audolj zjrá

Cjsa to jmské jše, a hlas

Chrabrý rozhorle, káže swým wogum

Hnát mezi Cechy hrzu a tas.

v

„Cechw knjže korun našj

Platit odpjrá manskau da;
Stalnj rytjij orlowé mogi

!

Smrtjcj ranau dorazte na!"
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Za horau druhau, za horau tetj

Ceká na wraliy eský wog,

S ostrými mei, tuhými cepy —
Wprsau bugarstwj kypjcj zdrog.

Za wogem wpedu, za wogem wzadu

Hemžj se lesnjch diwoch sbor;

Zdwihagj sekery, široké dlubny,

Kácegjc dewa stoletá hor.

Nmci sem spgj gekotem bitwy,

Duby kde rachotj ráz na ráz;

Sjj se záseka ped wogem Cech,

Za wogem též i wžj se hráz.

Betislaw chrabrý — Cechw Achilles —
Mužné rozšwihna široký mec,

Zwolá tu: „Wrnj druhowé wálek!

Rám rozpáhnte w ceskau sec l"

vWpedu gsau náspy, by Frankw odnci

Drsnatau drahau hledali wás;

Záseky wzadu, by w bitw neštastné

Padnul, kde bogowal, každý z nás !"

Hoi! giž krutostj rozpálenj Nmci
Tesagj bugn záseky hrad;

Baujcjm wztekem rozduté eky
Kypgj k dolm pes záwaly klad.

v

eské wy bubny, gak w rachotu slawném

Gasných trub prowádjte zwuk!

W rachotu bubn, pi wýzwuku trauby

Hlaholj pjsn eský pluk.
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Pjse rekowná prsa rozdýmá,

Wžjly naléwá bugarý lok;

Na sbory škdc eši se wrhnau,

Zamezj hrotem nepjteli krok.

Gaký to sikot kalených šjp!

Gaký to hrot teskotný lom!

Cep tepánj, hlahol a lkánj —
Mezi tjm kotl diwoký hrom!

Betislaw, ai! na wysokém oi

Wneyljtgšj potápj se sec,

W pluky nepátel široké struhy

Rege zakalený knjžecj mec.

Hle ! nezahálj i diwoši les,

S hlukotem strašným jtj se w bog,

Sekery zdwihagj, široké dlubny,

Kácegjc Némc železný wog.

Wáíéeno dlauho, wálceno strašn,

Slunce giž klesá k wrcholm hor;

Hle! tu se udá eskému mei

Nmc železných porazit sbor.

Tamo nad nahým temenem hory

Do prachu klesá ejsae stan;

K Baworum spége Sumáw&u temnau,

Bolné zaslonagc, rjmský pán.
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v

Sumawo temná ! do twého stjnu

Klesl rytjrstwa nmeckého kwt;

Ty mu tam šeptáš pjse pohebnj,

Pjse neskonenau útkem let!

Šumawo temná ! w lun twých hwozd
Cheyny se wnuk praotc pnau,

Ktej zásekami, meem i krwj

Hágili druhdy wlast milenau.

Betislaw chrabrý za záseky walné

Swobody milost gim wnowal;

W zbrani gen by obcházeli meze,

Chodm Šumawy pikazowal.

V V

Sumawo temná! Sumawo wrná!

Sumj až podnes starý twg hlas;

Wnukowé Chod wšak neznagj rod swg,
Neznagj ec — ni býwalý cas!
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SPITIHNEW SPMWEDUWT,

Pán Spitihnw do pole gel

Z ^vyšehradského stanu

;

Kolem nho se gasn skwl

Sbor wládyk a pán;

Na bogišt se knjže bral,

Neb Rakušan aukladn wzal

Mu Znogm, to msto dobré.

Ke brán pigel— newjm gen,

Která to brána byla —
Ai lile, tu z davvu starých žen

Babika wystaupila;

O berli piklopýtá sem,

Aklekagjc ped knjžetem,

Wykikne : „Sprawedlnost !"

Tu knjže oe zadržel,

Genž bugn zhuru wstáwá;

Potagmu mnohý panoš klel,

Neb práwé poprcháwá;

A wláda dj: „Mn nelze dljt,

Hled, ženo, žádost pedložit

Mým raildám welemaudrým."
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„„Gsem, pane, wdowa chudobná.

Mne bohá utiskuge —
A saudce cinkot zlata zná,

Dle téhož odsuzuge;

Neoslyš, pane, prosbu mau,

Ty gen gsi wdowy utchau!

O knjže — sprawedlnost l" ic

Pán Spitihnw se zamrail,

A dj : „Zagisté, máti

!

Ten bjdnjk, genž t utlail,

Má na pranýi státi;

Až zpt se z boge nawrátjm,

Twau kiwdu w práwo obrátjm;

Tecl dále spchám — s Bohem l"

Tu wláda k skoku oe bod

;

A babika se zdwihne,

Neb kostwo wkol w bugný skot

S rytji se wyšwihne

;

Tu žena wolá: „Bda nám,

Útcha chudých, knjže sám,

Sprawedlnost odkládá !"

To slyše wláda, zatrhne

Komon w bystrém skoku,

Se sedla hbit se wrhne,

Zamjj k žen krok; —
„Nežalug, máti! prwnj cnost

Knjžete gest sprawedlnost;

Na mjst saud ustawjm!"

8
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Ze deštjk ale nepestal,

Tel knjžc kráel w bránu,

A za njm clmmelem se hrál

Sbor wládykíi a pánu;

Na njzkau wudce lawiku

Tam šedna, starau babiku

Pozorliw poslaucha.

A bedliwost neunawil

Wžwatlawém ženy praudu,

Zrádného saudce pohonil

K pjsnému w brán saudu.

A rokowal, vyslýchal zas,

A saudil dlauhý, drahný as,

Až k hodin polednj.

IVe clít lestné saudce neprawý
Se krautj wíikol práwa:

Konené knjže prawdu zwj,

A práwo žen dáwá.

An w temenu Spitihnéw stál,

Nad saudcem ortel prowolal:

„K pranýi budiž wleen!"

Za pánem wdowa klopy tá,

lladostj slzy lege ;
—

,?
Nobeský Pán ti séstj dá,

Neb sprawedliwým pegc;

Bys dlauho w blažeností žil,

Bez bogfe slawnc zwjlezil,

Kái knjžc sprawcdliwý!"
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Tu Spitihnw se pozašmál:

„Bez boge zwjtzenj

Mi hlas maticky staré pál;

Ten zázrak možný nenj!" —

*

A wukol hlásá pražský lid,

Pegjcj štstj, blaho, klid,

A zástup z brány klusáo

Pehnal se garnj deštjek
?

Otawy pines luhu,

Nasypal wonných kytiek,

Rozklenul krásnau duhu;

Hle, tu oblaukem nebe zwán

Pod branau mjru dobrý pán

Do boge gede s wogem.

Když Spitihnw na tetj den

Morawských dogel lesu,

Tu geg radostné sbory gen

Wjtagj w garém plesu

;

Neb Znogm mu dobrý nazpt dán,

Co pjtel klonj Rakušan

Se knjžeti eskému.

Tu wláda hledy k nebi pne

Zdobené leskem drahým,

Pak slzu krásnau z oka mne

A šeptem mluwj blahým:

?
,Bez boge, hle, sem zwjtéxil!

Babiky páuj wygevril

Nebeský pán a kujže !
4í

8*
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WRATISLAW.

Snjh rauchem labutowým giž les a horu kryl,

Dech zimnj nad wlnami swé mosty upewnil

;

Necht wšak materská zem w poklidu tichém spj,

Diwokost wášnj lidských nad tichau matkau bdj.

Pod nebem šeromrakým, nad bjlau planinau,

Tam stany hrdých wog se k mlhám zimnjm pnau

;

Tam wkol bitwa zuj, tam huj kowíi tesk,

Po snhu bjlém pluge krwawé skwrny blesk.

Tam národowé jše, sraženi w etný wog,

Se Sasjky gsau swedli o žezlo wlády bog;

Dwa králowé tam pudj swé lidstvvo w drawau sec,

By píitku o korunu rozsaudil smrtný me.

A knjže Cechu, wrný Gindicha krále druh,

Giž wukol Sašu tsný swým wogem aužj kruh

;

Král Rudolf tragné sopíj — neb Saši klesagj,

A Gindichowy pluky wjtzn plesagj.
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Tw w lese snhobjlém se zdwihne strašný gek,

A nalit *) wen wyrazj Nordhauský, Sasíi rek

;

Na wjtzné se haufy uwrhne nowý sbor,

Ge tepe, tlacj, žene až k stránjm modrých hor.

Za wogem rozplašeným se Gindich lkage bral,

Za njm se Rudolf wjtz na oi hrd hnal

;

Tu wudce sboru eských co blesk na wyljtne,

A proti wjtzowi krwawé kopj pne.

Wratislaw zahm wolá : „Rudolfe zrádný, stug l"

A do pjlbice gemu zarazj oštp swug,

Až o se králíiw zpjná w diwokém echtnj,

A s praskotem i puká komon brnnj.

Tu Sašu pán rozšwihna oštpu ostrý hrot,

Hrdinským namáhánjm odplácj bodem bod;

A wkol bogownjk se šj rozstaupj wog,

S úžasem obdiwuge statených wdcu bog.

Gaký to o lomoz, tei w chumá sražených

!

Od kowíi pršj giskry, krwj to zbarwených;

Neb kladiwa od prsau si oba odpiali,

A rány pronikawé si w lebky tepali.

$ rachotem se rozljtli teti opt rytji

,

Hrot k srdci protiwnjka si každý zamjj;

Na perutjch wichice zas k sob cwálagj —
Tu praskot — ryk — a eši wjtzn gásagj.

*) Nalit = rychle.
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Neb s oem w krwi zbrocen do snhu Rudolf kles'

;

v

Sasjci wztekle soptj, an bauij Cechu ples

;

Rozdráždénj se hustg sypau sem,

Sbor eský rozrážegj diwokým autokem.

Tu wjtz bohatýrský se s oe wymrštj,

A dráhu ostrým meem skrz daw si proklestj;

A wiikol se tesage, až tam se dobrodil,

Kde Rudolf poražený svvau krew po pud lil.

A hle ! z králowské ruky Wratislaw wyal hrot,

Wyskoe na komon geg k skoku rázn bod

;

Wydobyté pak kopj w powtj rozšwihne,

A cwálage k swým plukm, hlas chrabrý pozdwihnc

:

„Nestálé dnes wjtzstwj nepálo wnce nám

;

Gá Avšak milené wlasti, hle, dkaz sláwy dám,

By spate kopj toto, tam každý wywolal

:

W neštastné bitwé slawn Wratislaw bogowal !
4Í
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WRSOWCL

I. I) ý fc a,

Nad pjkrau liorau strmj do noci erný hrad,

Nad hradem mrana wisj, ohniwých blesk sklad •

A w hrad ticho hrobu, gakby tam wymel hlas
?

Gakby tam hrza smrti slawila nocnj kwas.

Gen w sklepenj hlubokém pod wžj kostelnj

Tžkého kroku šlapot a šumot haw znj

;

Gediná lampa lege tam bledmodrau zá
Na rakwe a odných kostliwc bjlau twá.

A wkol erných rakwj a bledých zesnulých

Postawy tmawé blaudj, co zástup duch zlých

;

Gen kroceg hluk gewj, že zemský to gest twor

;

Ted kolkol se rozstawil odnc strašných sbor.

A tu, an s wže hucj plnocnj hodina,

Promluwj wdce sboru, whlasný Mutina

:

rGá sem Wás, bratj milj, na hrad swíig obeslal,

Bych zprávvu Wá d o wálce našeho rodu dal."
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jjWyplemenitj rozdrtit náš weleslawný rod

Wždy taužil Pemyslowc, aulilawnjch škdc, plod

;

My wšak, neywelebngšj slowanských wlastj kmen,

My hodni zstaneme knjžecjch pedk gmen."

„Wršowc práwa dykau hágiti mjnjme,

Až tok poslednj krwe ze žil wyronjme

;

Bucl Pemysl neb Wrš — bud trn neb srdce krew;

Orloji nekoj se králowských liwozd lew

!

u —
„Tu ležj sedm bratj, wyslaných w tagnau sec

;

Krew rek chrabrých wylil katowské hany me.
By smrt swých druh pomstil, se Lorek odebral;

Dnes zpráwu nám pinese, gak aukol wykonal. " —

Nastalo opt ticho w umrljm sklepenj,

Gakby ekalo hrzn na mrtwých úpnj

;

Co sochy hrob stogj bez hnutj erný pluk, —
Tu sklepenjm zatese diwoký hromu zwuk.

A dwée se rozljtnau, a rytj pádj sem,

Pochode blesku za njm, a w slaupy, strop a zem

A w pokrowy a kjže krwawý šwihne blesk,

Za bleskem tea
1

potásá rakwemi hromu tesk.

A rytj w liawu erném wykroj do prosted,

Na ady rakwj otcw upjrá diwý hled;

Wytrhna z pásu swého kalenau dýku wen,

Zahlásá: „Opt swjtil wršowské pomsty den!"

Odnci wkol hlas radostných pozdwihnau,

A mee z pošew tžkých s cinkotem wyšwilinau

;

Ai, wzte bratj! Lorek sAvfig úkol wykonal,

Knjžeti Bctislawu odplatu dykau ^ '"
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A rytj Lorek dále rozbauil strašných slow:

WU Stebny sem dnes slawil knjžecj, štastný low —
Poslyšte, bratj wkol, wršowštj synowé,

Poslyšte, mrtwých bratr krwawj stjnowé!"

??I slyš, mg ote milý pod erným pokrowera!

Wygewil se ti mstitel w rozeném synu twém;

Zawraždénému otci má wérná dýko gew,

Ze tebau syn wycedil hlawnjho škdce krew!"

Tjm síowem, by znak pomsty i w mrtwý popel wryl
;

Do rakwe otce dýku krwawau zarazil.

Pehrozná klesla rána — co ducha kwjlenj,

Tesauci se nad rakwj, krwawá ocel znj.

Nad kwjlenjm a ranau Wršowec mnohý zbled,

I Lorek od swé dýky odwracj hrzný hled;

Ted zarachotj hromy — utichnul opt zwuk —
Hle! ze sklepenj chwátá Wršowc strašný pluk:

Neb hlas krwawé dýky kwjleti nepestal,

Gakby wzdychánjm otec syny swé wystjhal:

„Ach, pomsta pomstu wolá, žiwotu kopá hrob,

A krew gen krwj kalj budaucjch wlny dob!"

II* M a t k a.

Nad skalau pjkrau wznášj se hrzoerný dým,

Wywaliw se z požár k oblakm cerweným;

A z baue tmy wyrážj krwawý ohn praud,

Gakby praskotem hlásal: Tak slawj pomsta saud!

9



Pod skalau žena sedj, gjž snhobledau twá
Diwoce oswcuge krwawá ohn zá;
Dle ženy ginoch stogj, w zem oko upjná,

A do rtu krwawého zub diw zatjná.

„Mutina zawraždn!" tak tei zaznj ženy hlas,

Gjž w oku poblesk slzy pehrozným želem zhas

;

A ginoch oko slzau zalité dlanj kryl,

Wolage: „Gá gsem swdkem ohawné smrti byl!"

„Pebda ! hlawa slawných Wršowcu klesla w prach

!

Ach, kde a kdy zastawj swau mstu diwoký wrah !"

Tu plamen rumu praská, wyšwihna Myše pal;

Slyš klusot oe — gezdec sem cwálem pispchal.

A zbrognoš uchwácený se s kon k zemi wrh',

Zhled geho bledau ženau co kauzelná moc trii';

„Kde gsau mé dti?" wolá, „kde syny milé máš —
Mluw, pro ge nepwádjš? kde mi ge ukrýwáš?"

Tak wdowa Mutinowa, bolestn zardná,

Wykikne hlasem sti-ašným, co lwice dráždná;

„Ty mljš — ty ukrýwáš ped matkau pekel klam?

Kde gsau?"—Tu zbrognoš, oko pozdwihna, šepce : „Tam !"

A matka osielá ni rtoma nehnula,

Gen oko zkamenlé na posla upnula.

„Pi smrti krásných guníi," bduge posel dál,

„Se plá a žel po Praze weškeré rozléhal."

„A lidstwo hogné slzy litosíj plakalo,

Když pacholátko mladšj matiku wolalo;

Wáak prchnul lid, když gemu hrdélko l>jlé kat

Obnažil dost, dost!" ginoch tu zwolá liríizau gaí.
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Po Ijcech matky blaudj strašliwé ttsniánj, —
„Neslyšjte mých bledýcL synáku wolánj ?

Slyš — slyš ! to hlas miláka — gá gdu, gá gdu l

u tak dech

Poslednj zachwl matin, — a tlo kleslo w mech.

Tu ginoch k tlu sestry s bolestj piklekne,

Zardlé hrzau oko na mrtwé ljce pne — —
Nad skalau zarachotil zboených slaup hrom,

Do sklep tam se jtj eawé zpausty lom.

A ginoch se wymrštil a twáe k nebi pnul,

Diwoce okem giske, prawiei pozdwihnul; —

-

Cjm Tista wrsowecký se zaklel, žádný sluch

Nezwdl — to gen slyšel krwawé pomsty duch.

III. IV y li li a si c i.

„Plate djtky, plate.

Slzy wyléweyte;

„S Bohem," nawždy
í5
s Bohem

Wlasti otcw deyte!"

Zeny tak plakaly,

Hoce bdowaly,

Djtky wšak po luhu

Kwjtecka trhaly.

?l ,?
Hle, i tady roste

Milolibé kwjtj,

A slunéko na nás

Zlatau záj swjtj. 6Utf

9*
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??
Ach

?
to eských luhft

Negsau kwty wjce;

Slunéko to swjtj

Na cizinc ljce."

Muži tak úpli,

Robátka zdwihali,

Aby naposledy,

Wlast swau obzjralh

„Hle! tam Krkonoše

Na prawo se wžj,

Labe modrogasné

Z nich radostn bžj."

,5
Hle! Orlice wlewo

Bystrau wlnau spge.

Za horau se tmawau

W Labe modré lege."

„Tam, kde slunce blesky

K západu klesagj,

Kuákowské bán

Hrd se zdwihagj

«

„A za hrdau bánj

W daleké modrosti

Praha wže slawné

Zdwihá do wýsosti."

„Za Prahau, milenkau

Národu eského,

Wžily se hrady

Rodu wršowského."
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„Rodu wršowského

Sjla zahynula,

Sláwa otc našich

K krwi utonula. 64

,,§ Bohem, hroby otcw!

S Bohem, drahá zem!
Do ciziny blaudj

Wrsowské ted plém."

„Plate djtky, plate,

Zem lem ljbeyte;

asto si na Cechy

Milé zpomjneyte !"

Ach, tu djtky smutné

Kwjteek nechaly, —
Ony w plá rodi
Hoce zaplakaly.

IV. Požáry,

Wžj se do baue nonj skála,

Nade skalau w mlhawé ernosti —
Gako rakew rozboená *— ležj

Ostatkowé wrsowské pewnosti,

Wichr strašn w zjceninách skucj,

W komnatách rozwalených burácj,

Wjry popele do mrak zdwihá,

Slaupy rozpukané k zemi kácj.
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Lima mrakem blaudjc
;
gak duch bledý,

Hbitowa genž náwy nawštwuge,

Semo tamo wrchol erných rum
Bleskem temným hrzn oswcuge:

Hledj w oken rozryté otwory,

Do komnaty nkdegšjch slawnostj,

Na obrazy ohnm porušené,

Na Wršowc zawraždných kosti.

Wjtr kostem pjse hrobnj kwjlj,

Odpowjdá umrlcj mu ptáe;

Ozwna tam wukol rum erných,

Gakby z hrobnj chwla skrýše, pláe.

Tei se z rum jtj tžkým letem

Sowy zdšené a kulickowé,

Neb tam hluky znj pod dlažbau kaple,

Gak když heb do rakwe hrobnjk kowe.

Ticho opt — hrzau wichr ticlme —
Slyš ! pod zemj kroky huj temn

;

Hle — tam w zjceninách kobky swaté

Rozewe se s rykem strašným zem.
v

erná postawa se zdwihá zhru —
Wýš a wýše do msjné záe

Wypjná se w háwu hawranowém

Rytj hrzné snhobledé twáe.

Gako soclia nade wlastnjm hrobem

Stogj odnec : železnau pstj

Dykau zakalenau k nebi šlehria,

Wulá hlasem nesmjrné bolesti:
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„Z rakwe wydobyl sem dýku pomsty,

Wyrwaw gi z útroby smrtných strach,

Podruhé by krwj skropila se

Mstitelkyn wršowského prachu !
a

„Pli slibu strašného sem splnil —
Druhau doplnj má pomsty ruka:

Na oceli, krew kde Betislawa,

Ljpnaut bude krew i Swatopluka!"

Luna klesá w erau rakew mrak,

Hustá tma požáry hradu krege —
Wjr zabauj obrazy a kostmi —
Z hrob bolné wzdychánj zachwge.

V. Pomst a.

Po Ode páry weera plugj,

ATad Odrau hradby se hlohowské pnau;

Po behu táboru stany se dugj,

W táboe trauby k modlenj zwau.

Stijbrným hlasem mdi wolagj

W široké ady nmecký wog

;

Pluky pobožn k zemi klekagj,

Rázn zaliluj klekagjcjch zbrog.

Hle ! tam se skwostná opona zdwihne —

Knjže opauštj cjsaw stan,

W sedlo blauše hrd se šwihne,

Táborem gede wznešený pán.
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Gezdec si newšjmá klecjcjck pluku,

We mlhut upjrá on hledy swé;

Gezdec ni zwonku si newšjmá zwuku,

Genžto geg se wže k modlenj zwe.

Gezdec palaukem o samot gede,

asem rozbaue strašliwau ec:

„Krwawé see pomsta má swede,

Opt se katw zakalj mec.4í

„Bratr tam mg — tu stolec mé jše -

Padni
;
brate ! knjže gsem gá l" —

Ach tu zapláce zwonecek tiše,

K modlenj boln napomjná.

Luna po Ode lesky rozsjwá,

Mlha, se šee co umrlcj pás,

Záwogem bjlým palauky ukrýwá,

Wecerem wlage gen zwonecku hlas.

Hle! skrze páru na wranném koni

Gezdec tu erný piklusal sem; —
,.Modli se, knjže! — než se dozwonj,

Klesneš co mrtwola w knvawau zem W

Z ust se ta slowa hrzn mu táhla,

Knjže udšen pohlédne na —

'

Hledj a bledne, gakby mu sáhla

K srdci kostliwce ledowá dla.

„Hu! tot Wršowce hrozjcj twáe!"

Z wolá tu knjže — „rakwe to druh!"

Wolá a cwálá skrz msjné záe,

Gakhy geg pomsty sledowal duch.
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Blauš uliánj gelejtn skokem,

Gakby hruzau pekla byl štwán;

Žene se luhem, lesem, potokem,

By dohnal eského táboru stan.

Hoi, za blaušem na wranném koni

Gezdec se žene baue letem; —
„Modli se, knjže! — než se dozwonj,

Klesneš co mrtwola w krwawau zem !
í6

Takto zabauj; knjže zdšený

Krwawé ostruhy do oe tne,

Cwálá až z ust se walegj pny,

Zhuru se plást mu mlhami pne.

Pda gen drncj, eka gen kypj,

Mlhu roztásá strašliwý spch;

Rekau a oblohau, blesku co šjpy,

Luny dw rozewjily bh.

„Modli se, knjže ! — giž se dozwánj !

íé

Opt tu zaznj dsjcj hlas;

Pjlba tecl knjžeti padá se skránj,

Diwoce wtrem plápolá wlas.

W letu zaufalstwj se darmo namáhá

Knjže wyrwati z útroby gek —
Po lemu plášt škdce giž sahá,

Smjchy mu hrozné wyrážj wztek,

10



M
Mlliau se tábor temné giž mjhá,

W némžto se rozložil hnjžete pluk —
Pomsty tecl dýku Wršowec zdwihá,

Wolage:
,?
Zwonku ztichl giž zwuk!"

Dýka zableskla — knjže tu klesá —
W tráw se kauj krwawý splew:

„Kate Wršowcu!" tak Tista zaplesá.

5?
Pj swogi wlastnj se pnjcj krew fu

Swatopluk wzdeclina — žiwot wyronil.

Mech toky eerwené mrtwoly pil —
Zwonek kumrlj modlitb dozwonil —
Wršowec dýku nasycenau skryl.
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MLYNA DAUPOWSKY*

Nad Olšawau gasnau skwj se

Bleskem zoe skwostný stan,

W stanu tichém radgj se

Uhr král a Cechu pán;

Howoj o zem klidu,

Zwelebenj swého lidu,

O zhogenj jše ran.

Slyš, gaké to bauj hluky?

Hoi! tam rozsoptil se bog —
Na eské se walj pluky

Maílarských diwoch rog;

K ece od temena hory

Tlacj Wladislawa sbory

Stepána zurjcj wog.

Wdcowé s úžasem hrzy

Na oe se wyšwihnau,

K adám rozsápané lzy
Letem bystrým se ženau;

Letj tam, kde oklamaná

Wogska, škdcem w bog wyzwaná,

Kowem smrtjcjm se trau.

10*
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Bda! lze giž wudcm nenj

Uhasiti wog wztek;

Olšawau se krew giž pnj,

Hrzngi buráci gek.
v

Cech knjže rázem mee
Do diwoké pádj see,

Uhru král wšak — na autek.

W Uhr strašném krupobitj
v

Kolébá se Cech daw,

An tu w seci gim zaswjtj

Slunce wlasti — Wladislaw.

Zotawené eské pluky

Radostné pozdvvihnau hluky,

Zjce pána zlatý háw.

Ted wšak tjse drawé see

Pána Cech obgala,

Nescjslné blesky mee
Wkol nho rozžžala.

Bda! rána strašná letj

K srdci slawnému knjžeti,

Padnauc — štjt mu roztála.

Roztála, wšak nikdy wjce

Ruka ta se nezdwihnc,

Neb široká bradatice

W ple dw gi rozšljpne.

Zbrognoš
7
plamen hrzy w pjpi,

Knjžeti se giž po boku

S bradaticj ráznau pne.
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Zbrognoš w bjlém to župami —
Ohromný neznámý rek —
Krwaw proklestil pánu

Hrzný, šjrý okršlek;

Kam zkalená zbra zaficj,

Z rány krew tam zhru sic],

Zasku] tam smrti gek.

Ai! tu wkol pána sráz]

Sbor se Cech w pewný kruh,

Každý sekati se snaž]

Tak, gak tepe statný druh;

Giž se prápor Uhru ko],

(Již se sjla Uhr bo]

Do krwawýeh hustých struh. -— —

An se radostného zwuku

Hlahol w horách rozléhal,

U prosted wjtzných pluk

Wláda na zbrognoše zwaL

„Ecete," wolá knjže statný,

„Kdež ten bohatýr udatný,

Genž se našj spásau stal? íÉ

„Muž kde w bjlém gest koženei?

At prawici onnu znám,

Gjž se koili odnci,

Genž klestila dráhu nám;

At za statné naináhánj,

Dn i niogjch zachowánj

Djky knjžecj mu wzdám!"



Z woge Cech muž wykrocj.

Studem plamená mu twá;

K zemi sklopené wšak oi

Bohatýrskau gewj zá;

Wkol hlas se wznášj chwalný:

„Hle, tam kráj Gijk walný,

Gijk, daupowský mlyná !"

^Djky tob!" wolá knjže,

„Djky ti, ochránce mg!
Nuže, reku! pistup bljže,

Ruku swau mi obtug!"

Wogjn zardn gsa, prawici

Utjrá krwácegjcj

Na prsau o kožich svvQg.

Ruku, genž na bjlé koži

Tj ted zanechala pruh,

Do prawice pána wložj

Statený mlynáský druh.

Knjže u prosted swých pluku

Wolá: „Sprostau tuto ruku

K obran nám seslal Bh !"

„Ruka ta si wšak dobyla

W sboru pán slawný stan

;

Znak, gegž na prs si wyryla,

Tob, reku, budiž dán

!

At se skwj w labutjm kruhu

Tob tj krwawých pruh —
Z Daupowa gsi prwnj pán!"
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SOBÉSLAW fc

Což tam nad luhem bjlým krákoj ptactwa hlasy?

Gakéž to po krách ledu krkawci slawj kwasy? —
Tamt bda ! bitwa krutá hauf mrtwol krwawých

Položila pehust na labutowý snjh.

Tam Lothara slawného nmecké padly woge,

Gež cjsa jmské jše wywedl w eské boge

;

Nad wrcholem pahorku se zdwihá gasný stan,

We stanu trudn wzdychá nmeckých zemj pán,

Gen malá wrných hrstka okolo pána stogj,

Wykrwáceli žiwot ostatnj w prudkém bogi;

Na mee se a kopj podpjrá mdlobau pluk —
Z audolj zhru hucj surowých hlas zwuk.

Tu Lothar se pozdwihna, ze stanu wen Avykrocj —
Úžasem sebau trhne, neb wkol chlumu zocj,

An zdwihá se bezetných krwawých sudlic les,

A slyšj z lesa wáti wjtzíí hrzný ples.

Neb gak když sewer nonj do wln se Labe wryge,

A wlnau rozbauenau pokrage skály bige

:

Tak wog se k wrchu walj — hrozjcjch me tesk

Z puklém hrzn keše smrtjcj pomsty blesk.
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Tu cjsa Lothar wolá : „O wrnj milj mogi

!

Ramena napjneyme teíl k poslednjmu bogi

;

S žiwotem se rozlume — tam wjtéz Sobslaw

Se i)ljžj — za njm bauj diwoch eských daw !"

„Wyslanec se newracj — wrahowé soptj k stanu

;

Porume zemi tlo, a duši nebes pánu !"

Tak cjsa statný wolá, wyraze z pošwy me

:

„Nuže, oceli, zhru !
— tot má poslednj se !"

A giž se luza Cech na wrchol wywalila,

A hlaholem diwokým stan wkol obklopila —
Tu rozwášnné hlasy zbrogenc buracj :

„Usmrtte geg, at wrah náš auhlawnj krwácj !'•*

„A tm, genž zem laupili — nelidštj cizj kati —
Osenj rozšlapali — bucl sena polykati:

By tjm, což nám pohubil, i zhynul cizj host !"

Tak s bleskem hrot strašným diwoch zuj zlost.

A hle, tu gezdec statný sem letj na komoni,

Se sedla se wymršt, ped Lotharem se klonj.

Zbrogenci tu utichnau, wrážegj kopj w zem,

Neb knjže Cech stogj ped ijmským cjsaem.

A slowa ta hlásage, se k Cechm swým obrátj

:

„Dwakráte neporodj cjsae žádná máti

!

Ai wzte, muži wálky! tot krew zasweoná,

Tu newykaupj slza potokem cezená!"

Tak Sobslaw. Tu zaznj, gak rachot temných hluk

Se bljžjcjho hromu
7
zbauehé hlasy pluk;

W sak knjže oka blesky na sbor surowý pne —
Gak kauKteiti by omráen, tefl nástup utichne.
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A Sobslaw k cjsai welebným mluwj slowem:

„My dwa se, gasný pane! wládai lidu zowem,

Náš auel: zwelebiti swený Bohem lid,

A péstowat národ blaženost, cest a klid."

„Nuže, sám Bh utratil nepjtele pokoge,

Genž t aukladn lákal w nesprawedliwé boge

;

Tam Oty mrtwol ležj, by zegmý dkaz dal,

Gak wláda na nebesjch odbgce potrestal."

v V

„Ze eši wlast a sláwu nad žhvot milugj,

Pro cest a wlast a pána co lwowé bogugj,

Ze pauta cizj wazby zná drtit eská pst —
Swdectwjm, pane, tob porážka dnešnj gest!"

„To, pane, wz: my hodní žádáme pedk býti^

A co swobodnj eši w otcowské zemi žjti;

Tu zpráwu, gasný pane, odprcm našim dey,

Knimž my t propauštjme — s Bohem se, pane, íng!"

Tu cjsa Lothar wolá s srdenau horliwostj

:

„Gá obdiwugi, knjže, twé hrdinstwj icnosti!

Náwodem gsa Otowým wylákán w dnešnj sec,

Poznal sem tebe, knjže, i eských syn me."

„Co wjtz na swobodu propauštjš zagatého,

I odpust nám — ó knjže, politug bludu mého,

A sprawug w mjru swatém hrdinský národ swg —
Gen pátelstwj a lásku cjsai obtug !"

II
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WLADISLAW KRÁL.

I. JS n é ni.

Daniel biskup stawíim knjžetstwj eského

Oznámil žádost pána, wládae slawného:

Gak nrilostiwý knjže wálené Cechy swé

Do boge, by dkazy wrnosti dali, zwe;

Do boge zdáleného, by Barbarossa pán

A cjsa ijmský zkrotil hrdý Mediolán.

Neskonil knz, neb slowa zarážj diwý hluk —
Co powode hujcj, rozbauj hlasy pluk.

A wknjžecj komnat burácj hrzný tesk,

Tam hmgj strašná slowa, tam sopíj me blesk

;

Panoši, wládytowé se zhuru zdwihaoj,

„Utiatte zrádce zcme!" diwoce wolagj.

,.T\ gM
3
podwodný mnichu! knjzcc pána zwal,

By za korunu cizj odplata krwj dal

;

Budiž ti za twau radu i krwawý též wdk!a

Tak wukol hlasy zuj, tak wukol soptj gek.
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Tu dwée še komnaty rozljtnau do koen,

A wzteklý hlukot hlas gest kwapn ukrocen —
Weškerý gazyk tuhne, genž tu diwoce lál,

Neb do komnaty kráj Wladislaw eský král,

Wznešený král a wdce pistaupj ke trnu,

Wprawici žezlo wlády, na hlaw korunu;

W odwu purpurowém se rdj démant lesk
?

IVa twái plápol knwu, a w oku trestu blesk.

Tak Wladislaw obzjrá zástupy w mlenj,

A gakby zrakem bystrým rozbodal brnnj

A w každém prsu etl, co w nm se kwasilo

:

Tak kwapn každé oko se kzemi sklopilo.

„Pjsahu ste wrnosti složili wládai

;

Též gá králowské slowo sem wnil cjsai;

Necht panoš se odwážj swé sliby rušiti —

-

Cest krále welj, slowo králowské zplnitiH

55W mediolánské see potáhnu tedy sám,

Tam k oslawenj wlasti krwawý dkaz dám

:

Ze král, gemužto orel w cerweném poli wstal
?

Opuštn sob wkrwi ratolest sláwy stlal! 46

Tu semo tamo oko se mnohé pozdwihne,

Neb každé slowo pána kauzeln srdcem hne;

Hle ! by w korun sláwy se eský národ skwl,

Rekowný král a knjže krew wlastnj cedit chtL

„Necht 4* wolá,
??
panoš chlipný w blahosti stoluge

?

Necht u nohau milenky o lásku boguge,

At tráwj w hrad klidném w rozmaru doby swé

:

Geg nikoli do pole hlas sláwy nepozwe!"

II*
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„Gá zowu, wte pewné, gen mužné hrdiny,

By táhli kbitwám semnau w lombardské kraginy,

Gen bohatýry garé, gimž bog žiwotem gest,

Ktej si krwj taužj wydobyt ratolest!" —

A sotwa slowa tato dokonal slawný pán,

Tu Tlieolbald a Crindicli a chrabrý Odolán
W hrdinském roznjcenj wyrazj z pošwy me, —
J5My s tebau, slawný králi, potáhnem w smrtnau sec l

u

Tak rekowé wolagj — a slyš! tu znikne zwuk:

,5Wecl k sláw, pane slawný, swých Cech wrný pluk l
u

Tak hláholem to garým w komnat zaznlo,

Atisjc leskných mecu se králi klanlo.

II. PjseA poluj rytj eských.

Zarachotte bubny hluné,

Pjštaly a trauby zwucnó

Hlasy wyrážegte;

eské woge

Do boge

Slawn prowázegte!

Zwon, trub a bubnu zwuky

Prowázegj chrabré pluky,

Djwky sypau wnce;
IVa kom oni

Se klonj

Rytj swé milence.
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„Ružowé nermutte twáre,

Wygasnte ocj záe,

Lásku nám choweyte,

A wrn gen

Každý den

Na nás zpomjneyte !
í

55
Gedme giž w radostném sboru

Do polednjch kwtných boru,

Gara wcných stan,

Kde zem rág,

Wcný mág, —
Do Mediolánu!"

,5Z kwtných palauk milosti

Myrty nezwadlé wrnosti

Nazpt pineseme —
A z myrty wám
Milenkám

Wnce upleteme.**

^S Bohem, hwzdy lásky skwélé

Hoi! giž wudce w pluk cele;

Komo pdu bige —
v v

At Cech pán,

Králem zwán
?

Wladislaw at žige!^
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Giž rachotj bubny hluné,

Pjštaly a trauby zwuné

,

Hlasy wyrážegj;

eské woge

Do boge

Slawn prowázegj!

III. Lombardie.

Na nebi rannjm zoe giž se rozpaluge,

W audolj mlhošerém noc gešt panuge

;

Gak hljdky nadoblané, tyrolštj welikáni

Zwestugj pjckod slunce rozplamennau bánj.

Což hemžj se to ern w snhowé blosti,

Nad stránj wnýeh ledu w nesmjrné wýsosti ?

Gak etz neskonený se wine, k dolm cliyJj

Sinawý ad zbrogenc pes Alpy wrchol bjlý.

Tot gsau wálecné pluky, genž z lesu sewernjch

Pes snliy hor se walj do luh polednjch:

Od Gizery, Wltawy, od Krkonošské hory,

Od Sumawy a Labe sera táhnau eské sbory.

Nezdobj skwostné háwy statené zbrogencc,

Býkowé nosj lel)ky, srstnaté kožence,

Pukljc žilowané a sáliodlauhé mee;
Wšak w prsau mužnost tlue, a w žilách sjla tee.
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Ai lile ! tei plyne k dolm s wjtznau skwlostj

Koberec gisker zlatých w slunené gasnosti;

A tamo w dlauhých adách ocel gasné lesky

Záslepn odrážegj rannjho slunce blesky.

Tu strán hor k dolinám mlhawým klesagj,

A w zornjm zlat zem i wody plesagj

;

Gak rže máge zduchem se rannjm rozwige,

Tak tei libostj gitra se skwj Lombardie.

v

Gak kauzlem omámeny, tam zraky Cech dlj,

Kde -wslinosti se kwtné palauky wlaské rdj

;

A muž krok zarážj milostný obraz ráge,

Genž skwostn rozekládá gezera, luhy, háge.

Tu zbrognoš se na kopj ohromné podpjrá,

A okem - rozdiweným kraginy obzjrá;

Tam zapomjná harcj komoni klestit cesty,

A uzda rytjowi wyklauzá z chrabré psti.

„Hle, w modré dalekosti," — tak zwolá Odolán -

Tam wln hág kwtných se pne Mediolán!

Tam Wladislaw nás wede, tam wolá wnec sláwy

!

55
55AÍ žige král náš slawný !

íá u hlásagj Cech dawy.

A gako toky skalnj w pnnj diwokém

Aužlabinami k dolm se ženau s gekotem

:

Tak shlaholem se jtj po srázjch snžné hory

K Lombardie palaukm sewernjch muž sbory.

A tam, kde myrta šeptá milosti kwtný sen,

Kde šwihlá gjwa pautá zpanile ke pni pe,

Tam w stjnu pomeran a oliw letorostj

Rozbili plesagjce tábory eštj hosti.
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IV. A d d a.

Z polednjch kragín wane perutj wedra gjh,

Ku praudm garým laud tyrolských wrch snjh;

Diwoce Adda bauj aluka, role kalj,

S gekotem hromorázným pnjcj wlny walj.

Uprosted wogé Nmc nad Addau pne se stan,

Tam swdcemi rokuge nmecké jše pán:

Tam Giudicli Koryianský a Jasomirgott statný,

Markrab z Monferatu a Wittelslbacli udatný.

A cjsa Barbarossa pozdvihne chrabrý hlas:

„Gak byste wlny eky, tak mizj drahý as;

Pes pusté hory pudil nás hnw sprawedliwosti,

By zrušili sme sjdlo odboge, wraždy, zlosti."

„Giž zjme, gak se hradby nepátel wžegj,

Giž woge naše k luhm milánským dospgj —
Tu wálky sprawedliwé, wyzwaé pomstau kroky,

Zamezugj nám strašn rozlité eky toky."

„Proež sme wás wládyky a slawná knjžata,

Též wdce pluku statných, rytje, hrabata,

K wážnému rokowánj milostn obeslali,

Byste dle zkušenosti dkladné rady dali:"

„Kterakby most, gegz zpupný nepjtel rozkotal,

Pes Addu wlnodutau nám wolnau dráhu dal,

By zkrotili sine Wlachy, genž w clilubné bezpenosti

Na behu onnom budj ausmchem naše zlosti."
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Tak cjsa dorokowaw, pes wodu zraky pne,

A w zardénj se kwapném se stolce pozdwihne

:

„Hle, co to tam za ekau zelené lauky kalj ?

K leženj se milánských diwokým cwálem walj ?"

„To pluky w kowu cizjm, neznámém odnj —
To ni Milánských háw ni lombardská brnnj —
Nerodj wlaská zem takowá mužná tla;

Odkud ta wogska w garé bugnosti wyletla*

Tak wolá cjsa Fridrich, tak páni wolagj,

An pluky cizj k stanm milánským cwálagj

;

Pozdwihše kotl hromy, na Wlachy podšené

Udej, mocný autok ge po lukách rozžene.

Tu hlásá Barbarossa, zaslechna zpw zwuk

:

„To cesUé gest rytjrstwo, to Wladislawa pluk

!

To hlahol eských pjsnj, to blesk eského mee,

Genž na perutjch diwu piletl w bugné see l"

v

A w gasné Cech pjsn se mjsj Nmc ples,

Prolétá zwuk a hlahol palauky, wody, les

:

Tu gezdec cizj pádj sem na zbroceném koni,

Se wrhna s oe, pánu se jmské jše klonj.

„Pegasný weliteli !" dj rytj, „slawný pán,

Král Wladislaw m wyslal ped wlády Wašj stan,

Bych oznámil pokorn cjsarské welebnosti,

Ze eský král wystawj pes eku Addu mosty :"

„Pes eku Addu mosty, by Nmc slawný wog

Na onnom behu poal mediolánský bog."

Tu Fridrich welký káže: „Deyž zpráwu, chrabrý reku,

Kterak králowské wogsko peplulo diwau eku l'6

12
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„Oswjcený wládai!" wyslanec odpowj;

„W lombardské luhy wstaupil wog Wladislawowý

;

Bugarostj wjtznau k Milánu eši spgj —
Wšak lile, tu wlny šjré gim dráhu zamezegj,"

„Den gasný i noc temnau na behu zástup dlel,

am hoce nad prtahem oslawy zaželel;

Nenaseli locl ni wor — a mosty rozkotány —
Za Addau nepátelé, tropjcj psot a hany."

„Tu syn wládyky Sice, slowútný Odolán,

A Bernard, rytj chrabrý, z knjžecj krwe pán,

Ti ginochowé gaj, ty wzoiy bohatýr,

S konmi sau se wrlili do strašných eky wjr."

„My dráhu wám ukážem !" gich lilasy zazwucj,

A wkol rek strašn se toky rozhuj —
A eka wlny wžj, a erné doly ryge,

Komon hltjc, plawce sinawau pnau bige."

„Tu Wladislaw rozhorlil chrabrého prsu zwuk:

„ „Což dwéma reky gen se honosj Cech pluk ?

Ai, gá chci tetjm býti — zamnau, kdo k nám se cjtá l" u

A do eky za králem teti muž za mužem ljtá." "

„Co zbrognoš sem králowský po boku pána plul:

Tu gasný král mi kázal, bych oem nazpt hnul,

Bych oznámil pokorné cjsarské welebnosti,

Ze Wladislaw buti zh)rne — nebývám wystawj mosty!"

A hic! an zbrognoš wrný tu dokonáwal ec,
v

Giž tamo wdce Cech wjtzne skonal sec;

Tam hynau rozbodanj, tam prchagj cizinci,

Wýzwukcm trub radostným tam plesagj našinci.
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A echowé do reky pilje wrážegj,

Na slaupy most dewa ohromná házegj.

Giž cjsa ijmský krále co bratra celuge,

A slzau bokatýrskau za most mu dkuge.

V. D á c i Oe

Na wže hrdé Mediolánu

Stjbrné lesky luna rozsjwá,

Zástup etných hluné plesánj

Z mediolánských zdj se ozýwá.

5?
Eihle, náš prápor tamo se wznášj,

Trauby wjtézné hlásagj zwuky,

Dácio wdce a obrana naše

Tam Alleman rozbjgj pluky!"

Takowé z hradby, wžj a chrám

Rozradowané hlaholj hlasy;

Lidstwo wynášj k hwzdám nebeským

Oslawu Dacia, národu spásy.

Luna se topj do sinawé chmury,

Za mrakem erným k západu pluge —
Obraz wjtzných Dacia cín

We tmawé rauclio noc zawinuge.

Slyšet gen rachot sudlic a kopj,

Úpnj bolné, strašliwé stesky,

Slyšet puklém drnkot a me,
Zjti gen krwawé ocel blesky. —

12*
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Na wže hrdé Mediolánu

Dennice záe temné rozsjwá,

Weškeré lidswo s mlenjm hrozným

S mediolánské hradby se djwá.

Padli giž silau Mediolánských
v

Swáb a falckého hrabte woge;

Onde wšak nowé letgj sbory

Perutj wichru semo do boge.

Gsau to surowj onni zbrogenci,

Genž do krwawé sklonili tráwy

U eky Addy sáhowým meem
Mediolánských ginochu dawy.

„Bda, gich kopj krwaw bodá

Našich milák blaunká tla;

Bda, gich palcát ztekle rozrážj

Našich ginochu kadená cela!"

„Strašliwý wudce wstjbrném hawu

Co stela smrtná do pluk wjj —
Dácio spáso, nádge naše,

Po tob orel wjtzný mjj!"

Kmeti, newsty, matky a djtky

Na hradbách sirých k zemi klesagj,

Slzawé twáe, sepiaté ruce,

Pláe a prosby k nebi zdwihagj.

„Wdce pehrozný w stjbrném hawu,

Nesa wpukléi orla erného,

Dacia prolínal krwawým lirotem,

Položil k zemi reka našeho \
u
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Na wže hrdé Mediolánu

Slunce giž lesky rannj rozsjwá —
Weškeré lidstwo s úpnjm bolným

Slze žalosti horké wyljwá.

VI. Koruna.

Rek slawný Barborossa wcjsarské mohutnosti

Na zlatém trnu sedj, oslonn welebnostj;

Co hwzdy wíikol skwj se wogwod statných daw,
v

Co msjc mezi nimi král Cech Wladislaw. —
Z mediolánské brány žalostn lidstwo krácj,

Na hrdlech mee nahé šlechtici msta wláj,

Mštané bosonozj, zhyzdnj popelem,

A ženy bdugjcj a mniši s kadidlem.

Skrz ulice železné sewernjch bogownjk,

Genž s nahými tu mei se pnau w hrozjcjm šiku,

Odbgcowé milánštj se twáj zdšenau,

Skljeni hrzau smrti, na saud cjsarský gdau.

Na gediné kynutj rozšwihly by se mee,
Gen slowo Barbarossy, a krew tisjc tee —
Tu muži, ženy, djtky ped trnem klekagj,

„Odpust nám, pane, winy!u slzjce wolagj.

A cjsa duchoslawný pud pomsty opanuge,

Odpuštnj a milost Milánským oznamuge.

„O djky! djky!" wolá lid w prachu kiejcj,

Radosti slzy hogné ped trnem ronjcj.



04^

An tu blahosj náhlau Milánštj plesagj,

Mužowé ženám, djtkám w nárue klesagj

;

Tu swjrá se prs mnohý, gegž twrdý ocel kryl,

Neb Fridrich negen meem — i srdcem zwjtézil t

Hle, slawný Barbarossa tei sstaupj se trnu,

A s hlawy segma wlastnj cjsarskau korunu,

Tam kráj, kde se skwége král Cech Wladislaw

Uprosted woge swého, gsa odén wgasný háw.

„Náš milý králi eský l
u dj cjsar rjmské jše,

Twé iny ruka sláwy ohniwým pérem pjše —
Okrasu pigmiž krále, gjžs waln wydobyl!"

To zwolaw, Wladislawa korunau ozdobil.

VII. Poheb,

W chrám welebný Chiara valle

Skrze kamenné mjže

Hwzdy bledé záe legj

Na oltáe a kjže.

W kobce ticho plnoc slawj —
Chwjlemi wtru wánj

Po gotických oknech šumj,

Gako duchu wzdychánj.

Aí, tu z dálky temné pnj,

Gakby olilas bolesti,

Gakby žalmy kwjlcly hrobu,

Tsné i kroege chesíj.
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Chrámu dwée se rozsaupj —
Krwoerwená záe

Lege se na sochy tmawé,

Slaupy, oblauky, oltáe.

„Da eis Domine pacem aeternam!"

Zaznj w hlubokém zpwu

;

Do swatyn chrámu wcházegj

Mniši w bjlém odwu*

Rad pgjcjch bjlých mnich

Na dw se strany rozstaupj —
Dým plamen žlutých swjcj

erné obwinuge slaupy. —
Šlapot zwuný tžkých krok

K swatyni ted se bljžj —
Šest wystaupj sem rytj,

Rakew gim ramena tjžj.

Hle! za prwnj rakwj druhau,

Za druhau nesau tetj —

-

Za rakwemi pluk zbrogenc

K smutné kráj obti.

Tam hle tmawý otwor w dlažb,

Bljže oltánj mjže;

Podál ležj erný kámen

$ bjlým znamenjm kjže.

Tam se kladau máry troge

:

Pestalo mnichw pnj —
Skrze tichost hrob slyšet

Zwonku umrlcjho znnj.
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Gaká slawná tla w rakwjch

erná sukna to žde kregj?

Pjlby gasné s kytau cernau,

Prápor a mee tam cngj.

Modlitby a hlasy také

Nikdy tu gešt neznly,

Gaké z ust cizjho knze
Nad umrlými zaply.

Mnichm slowa gsau neznámá,

Slowa rytji wšak znagj;

Neb skrz hled se slzy giskj,

Hlawy na prsa klesagj.

Kolena ted k zemi klonj,

Mee na mramoru hlucj,

Rachot haw klekagjcjch muž
Hrzn klenutjm zwuj.

„Klidn spte, drazj wlastenci!"

Tak ted knz dokonáwá;

„Dkaz lásky wám rytjrstwo

eské slzami dáwá."

„Klidn spte, wudcowé chrabj

!

vW zemi Cechm neznámé

;

Powst wašich slawných in
Milené wlasti dodáme."

v

„Spte, wudcowé chrabrých Cech,

W slawné genž padnuli seci;

Pigmte obt braríi, genž boin

Okolo hrob klecj."



„Žádný nápis nezdobj hrob wáš

Kjžem skwj se gen kámen;

Pamt wšak waše w národu žige

Na wky wkw — Amen!"

Ktrogjm márám dwanáct rytj

Staupilo w erném odnj —
Ach

?
ti bratry tesaucj se rukau

Spustili w tmawé sklepenj

!

W mlcenj trudném klecj odnci -

Pestalo zwonk znnj;

Skrze ticho hrob gen chwge
Temné mnich modlenj.

13
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PAUSTEWNJKA POHEB,

Za Cidlinau zjceniny ležj

Starowkých rozwtralých hor;

Rady husté slaup tam se wžj.

Obru skalnjch cnj tam diwý twor.

Nad pcdwkých hor zboeném swétu

Strmj sosny w noénj temnosti

;

Nad sosnami we powlowném letu

Pluge luna praudem gasnosti.

Wrcholy gen skalin luny záe

Bledým stjbroleskem lemuge;

We hlubinách hrzného žaláe

Wlhká, nmá temnost panuge.

Slyš ! tu šeptá z hlaubky temné pn
j ?

Ze tmy lesk wyplynul cerwený,

Do trudného hrobnjch žalm cliwénj

Zwonku hlas
?
co plá angela znj.

Hle, nad skalau ern se wžjcj

Zá pochodnj chýši odkrýwá,

Tam chalaupku potok bublagjcj

Wlnau rozgasnnau obgjmá.
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A gak duch sbor
?
w plnocnjch parách

Zástup muž bljž chalaupky znik',

Nesa máry, a na erných márách

Odpocjwá bledý paustewnjk.

Zwonku hlas umjrá — dál a dále

Mužowé se srakwj zdalugj,

Až na šje rozklenuté skále

S mrtwolau se bledau stawugj.

Starý žoldný ktlu tei pikrocj,

Wrukau mec apjlba se mu skwj —
Zdwihna k nebesm slzjcj oi,

Slowa želu šeptem bolným dj

:

„Odpojwey, paustewnje zem!
Tu, kde si neznámý putowal;

Neznalo twé srdce lidské plém,

Skutky twé gen Pán nebeský znal!"

?5
Odpojwey wkljn twrdé skály,

W hrubé skále srdce nagde klid

;

Ze gsi drsný, lidé tob láli,

W duchu twém wšak lásky planul (M.a

?5
Z tisjc ti geden sluha zbýwá,

Ten t klade w erné lno skal,

Ten t slzau wrnosti poljwá,

Neb gen tu ti osud zanechal!"

Ped mrtwolau staec wrný klece

Huku ljbá pána drahého.

Slza citu žalostného tee

VV brázdách twáe kmeta wrného,
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A ted zbrognoš klade wedlé pána

Mec a pjlbu s gasnau korunau —
„Spi ta" wolá, „do saudného rána

S tau památkau wlády gedinau!"

Rolnjci se bljž k mrtwole drali,

Zástup hledl s podiwenjm na

;

Paustewnjka pobožného znalí,

Ne wšak rod a skwostnau geho zbra.

„Což neznáte bledé tlo, ljce?"

Starý zbrognoš hlasn wvwolal;

„Onnoho neznáte reka wjce,

Který wás co otec pstowal?"

„Rek, hle, ten swau krew pro wás wyljwal,

Pro wás osud gemu rány ryl —
Muž, lile, ten rolnjkw strážce býwal

;

Mrtwola — Solbslaw knjže byl!"

A tu w bolném hlasném najkánj

Kleká zástup rolnjku na zem —
Skála skále hlásá bdowánj,

Luna kryge twá swau záwogem.

Ach, bez sláwy nádherného znnj

Sobslaw byl k spánku uložen;

Sprostých srdcj bolestné úpnj

Do hrobu geg prowázelo gen:

„Putug do králowstwj nebeského,

Kam t wle krále král zwe,

Ote dobrý lidu chudobného,

Orodug tam za sirotky swé!"
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SEKERKOWE.

„Rosa coeli! Rosa coeli! 44

Gaké trudné kwjlenj

Zwonky wžj twých wyzwánj

Do oblohy wecernj?

Rosa coeli ! z twého chrámu

Lege se modlitby zwuk;

Do zwonnj, do modlenj

Z dálky bauj diwý hluk.

Gihlawo, ty eko tichá!

Pro zarážjš toku bh?
Gakby wlnám nazpt plauti

Kázal zpupných wtru dech.

Bda, hrozegj se wlny

Aužlabinau plauti dál,

Neb do sester gegich starsjch

Cerwený tok zaplakal.

v

Cerwený tok horké krwe

Audoljm se k ece lil

;

Nepestáwá dosud téci
?

An giž wecer luhy skryl.
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Bitwy hrzné prwnj autok

Prwnj uzel slunce blesk,

Nekoneyšj weer blahý

Krwe praud asmrtný tesk.

Pemysl tam, wíidce Cechu,

Wálcj s bugným Konrádem :

Zjže samowlády sege

Mrtwoly wkrwawau zem.

Pobratené tam národy

Pudj kwražd wlády stjn;

Stjn ten sype muže dobré

W ukrutné Morany kljn.

W prelj morawských pluku

Wilém Kaunic boguge,

Gako blesk, wyslanec smrti

Mec se geho zgewuge.

Necht se krew rekowská preyštj

Skrze brázdy krunýe,

Rány nepodrobj ducha

Morawského rytíe.

Okjdleni etným plukem

Morawským a družinau

Uhru též i Rakušanu,
v

eši wkrwi pracugau.

eský bogownjk kam zgitra

Mužnau patu zasadil,

Tam na weer gešté strml,

Neb mrwolau šlápg kryl.
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Luna z mraku wystupuge,

Mrak giž rosau zaplakal —
Bitwy ryk do noci hucj,

Do les a erných skal.
v

Bda, hrstka Cech topj

Se wrozhluklý Uhr rog,

Rameny gi železnými

Obgjmá morawský wog.

Darmo skutky bohatýrské,

Darmo lil se krwe tok:

Wilém Kaunic giž prorazil
v

eského rytjrstwa bok.

„Bratjí" wolá wdce Cech,

^Dokrwácj naše moc!

Na štjtech swých wkrwi usnem;

Bratj milj — dobrau noc l"

Slyš! tei kwapn wyrazilo

Z lesa gasné traubenj, —
Hle, za hlasem se wyskytnau

Gezdci w erném brnnj

;

Na wjtzné Morawany

Tmawý pluk se rozlete

Sekerami kácj woge,

Kácj smrti obt.

v

eši diwem zotaweni

Ted w radostném gásánj

Napjnagj slabé audy

K nowému potýkánj.
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Necht i chrabrý Wiléra aoptj,

Necht zakljná pekla twor:

Wog se geho nezastaAvj,

Až w úkrytu dálných hor.

Do strjbrných mrák kljnu

Bledá luna wplynula,

Dennice giž plást purpuru

Na nebi rozwinula;

Po bogišti hrzném plynau

Zem wlhké wýzewy,

Cerwenagj se skrz páry

Krwawých tl wýgewy.

Bohatýi bitwy nonj

K stanm te. se wracegj,

Na hawranných tam komonjch

adami se stawgj.

Zástupowé cizjch rek
Sjj se co erný mrak,

Na pjlbicjch, na pukléjch

Blýská se gen krwe znak.

Chrabrý Pemysl tu zwolá:

„Gak wás ctjt, gak slabit mám?
Rcete, statnj bohatýi,

Gaká wlast a gména wám ?" —
erný wdce hledy zdwihne,

Na swg sbor ukázaw kmet,

Wolá: „Gasný Pemyslowce,

Hle tu rodu mého kwt!"
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„Rodu gméno žádáš znáti? —
My gsme statných Cech plod;

Znaky nám wšak rozlomeny,

Z wlasti náš wyhoštn rod.

Ku pomoci wlasti spli
Wnuci eských Wrsowc,
By gen geduaii w žiwolbytj

'fVlast uzeli praotc! 4'

Ai
?

tu slawný Pemyslowec

Hatibóra ruku gal,

Radostn pohnutým hlasem

Spásy wlasti piwjtal:

„Sekerami ste dobyli

Cechm brány wjtzstwj

;

At se we znaku Wršowcu

Sekera wjtzná skwj!í

14
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B A T B J-

Slunce garnj gitro horám zwstowalo,

K radosti budilo luhy, wody, les,

Bán Prahy slawné zlatem leniowalo,

W Praze wšak welebné nezbudilo ples.

W Praze, ach, welebné strach a žel panuge,

Neb ze brány táhne eských synu wog;

Nepjtel se whnwu k Praze pibližuge,

Nesa wprsau krutost, pomsty ljtý bog.

Na hoe na bjlé tam Pemysl *) sogj,

Wkol se rozpjná wogska geho kruh;

Chrabrým slowem pluky otužuge k bogi

ernjn pán, Pemysla bohatýrský druh:

„Praha necht korunu Wladislawu dáwá,

Pemyslu proklestj dráhu k wlád sec;

Muži srdcj eských, silné štjty práwa!

Prawélio knjžete nréj teil wáš mec!"

) Pemysl Otakar I.
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„Wladislaw poruil otcfi swých usawu

Staršjmu, genž káže wlády jdit lun.

Muži srdcj eských! whlasnost a sláwu

Chrabrost waše nese — mee nesau tríin!"

Hroty a štjtowé drnkagj radostné,

Pluky rozhlaholj krwobugný zwuk;

Pemyslovvy Ijce zardj se blahostn,

Wjtzstwj zwstuge haufu garý hluk. —
Aij gaká to mrana dýmu se tam walj

Od welebné Prahy bljž a bljže sem ?

Široce nad dýmem obloha se kalj.

Pod dýmem otásá dupot twrdau zem.

Hle ! co zlaté pruhy hroty swjtj z mraku,

Stjtowé co hwzdy w nm se zablesknau,

A na žerdjch wlagj barwy hrdých znaku —
Pražané se bljžj s dobrau družinau

!

S cela setnin pražských rytj tei wyskoj,

Semo se s rytjem komo cwálem pne

;

Gezdec nepátelský Pemysla gak zoj,

Hlel stjbrné pjlby kwapn pozdwihne.

^Wladislawe \

u wolá w blahém pekwapenj

Pemysl, poznage rytjowu twá-

Druh to let dtinských, bratr to milený,

W gehož modrém oku rdj se lásky zá.

Liboznámým hlasem Wladislaw howoj:

?5
Brate milý, nechtg krwe drahé ljt!

Bratru rozbrog trny, mjr a sláwu boj,

Bratru rozbrog wraždj milowaný lid."

14*
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„Wogsko mé etnými táhne setninami,

Wrné páže kbitw kruté hotowj;

Pán wšak pán zem kraluge nad námi,

Ten nad každým wlasem twora swého bdj !"

rSwatý geho zákon swornost bratr žádá —
Nuže brate, žezlo wlády Cech mg;
Wladislaw korunu tob odewzdáwá,

Gen mu za to wrné bratra lásky peg!"

Pemysl rozkochán slowem bratra swého,

Podanau prawici s citem wraucným gal

;

W náru Wladislawa tiskl mileného,

Na prsa geg winul, slze celowal.

Pemysl tu zwolá: „Srdce milowané!

Sprawugmež pospolu eské wlády lun;

Dobrota at twoge blažj swé poddané,

Welebjcj wn Pemyslowc trn! 4'

S podiwenjm wogska na wdce tu patj,

Cernjn bohatýrskau rozraduge twá;

Slunce s nebe žehná milowaných bratj,

Na smjené woge blahau lege zá.

Slunce den pekrásný Cechm zwstowalo,

K radowánj zwalo luhy, wody, les

;

Bán Prahy slawné zlatem lemowalo,

Probudilo w Praze blaženosti ples.
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HODY KRAUS WACLAWA I.

W komnatách králowských se nádherný strogj kwas,

Tam zwucj bubn teskot i pjštal gasný hlas —
Syn krále Wnceslawa swatebnj slawj den,

Gsa s ddickau Rakauska, Gertrudau, zasnauben.

Rázngšj bubn rachot atrauby zwuk se stal,

An tei wyslanec polský ped králem rokowal,

Kterak na stolec wlády národu polského

Oyczyzna *) zowe syna mocnáe eského.

Gaká to hluná radost, gaké to plesánj

W oslady nowé zái, w mileném kochán)

!

Hle, w oku krále swjtj se slza blahosti,

Na Ijcech králowice rumnce milosti!

W komnat zlatoskwaucj tak hosté hodugj,

Oblaženi dnem slawným s wládaem stolugj

;

Po boku krále wšatu swatebnjm Wladislaw,

S milosti plnau chotj, odnau wzlatohlaw.

*) Wlast polská.
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Na lewé krále stran, tam statný sedj pán,

Bok krále mu zagisté zpfjciny wážné dán

I polštj též pánowé patj tu s obdiwem

Na reka shwzdau zlatau, giž nese wpásu swém.

Ai, hlasy hluné plesu te3 náhle zmlkagj,

Neb harfy libé struny se tu ozýwagj;

O pilj mramorowý opený harfenjk

Na strunách oznamuge hrdinských zpw znik.

A slawný Wáclaw nynj milostn pokynul,

A zpwec národnj tu strun rázngi se tknul;

On k slawnému prozpwu po harf prsty hnal,

A zwuné bohatýrskau tak pjse zapoal:

„Zwstugi wám powst weleslawnau

O welikých ptkách, ljtých bogjch,

Nastogte i wes swg um zbjreyte,

Nastogte i nadiwno wám sluchu!"

Do pjsn sladkozwuké se zpwec zabjrá,

A strunau bránu dg kauzelných otwjrá;

A z brány laud cín minulých widnj,
v

Caruge strasti, hrzy a sláwy zgewenj.

On pge, kterak Tatar, roznjcen pomstau, wstal,

A praudem krwe lidské ku západu se hnal;

Gak se, co mrak hromných dsjcj, erný wog,

Po ddinách kestanských rozbauil wrah rog.

Tu pjseil wyprawuge, gak zteklých wrah skot

Rozkotal Kiow starý, prostranný Nowgorod;

Gak marn Uhr chrabrost zem drahau liágila,

Gak marn toky krwe zem sirá wypila.
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Nastogte! zlé Tatarstwo giž Polsko dobylo,

Giž, lile! se praudem krwe až tam dobrodilo,

Kde nad kraginau milau Olomúc wéwodj,

Tam stany diwochowé ukrutnj rozwodj.

Kde spása, kde obrana? —» o strašné úpnj!

Kestanu teskné lkánj — krwawé zemdlenj —
Tak*harfenjk tu zpjwá s kauzelnau trudnostj,

Až w každém deek se tagj nesmjmau tesknostj.

Tak harfenjk wyléwá ze strun aprsau zpw,

Gakby \v zápasu smrti kanula tiše krew —
Až mnohý, bolem gatý, se zhru pozdwihne,

Gen rytj s Jiwzdau zlatau swé oko k zemi pne.

Tu rokotagj struny hlaholem wjtzným,

A za strunami pjseu se kjdlem orlowým

Powznášj ku klenutj, na srdce dotjrá,

Když plesem peradostným tak zpwec zawjrá:

„Ai tu Jaroslaw gak orel letl!

Twrdau ocel na mohúcjch prsech,

Pod ocelj chrabrost, udatenstwj,

Pod helmicj welebystrý whlas,

Garota mu z žawych zrak plála."

„Jaroslaw, wes we krwi s oem zbrocen,

Meem Kublagewice zachwátil,

Od ramene šaurem kyclu protknul,

Tak že spadl mrtew mezi tla;

Zarachotil nad njm taulec s lukem."
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„Ulekne se lidstwo Tatar ljtych,

Odnietage dewce sáhodlauhé
?

Paluge kdo utjkati mže,

Tamo odkud slunce gasné wstáwá —
Wlasti prosty byly Tatar wrahw!"

Tak dokonal, dozpjwal swau pjse harfenjk, —
Tu kolkol radostného obdiwu hlahol znik',

A w každém oku eském se hrdá leskne zá,

Gen rytj s hwzdau zlatau sklopuge k zemi twár.

Tu cjši napnnau pozdwihna Wnceslaw,

Wywolá gasným hlasem: „At žige Jaroslaw!" —
,5 „At žige zhaubce chána, náš slawný hrdina !" " —
Tak cinkotem pohár hlaholj hostina.

A rytj s hwzdau zlatau, Jaroslaw wjtz wstal,

Se klon, králi swému i hostm dékowal. —
A druhau cjši zdwihne tel král napnnau:

,5
I této pjsn zwuky at welebeny gsau!"

„Dokud náš eský národ, dokud náš eský lew

Nezhyne, má ižjti w národu tento zpw!"
Tu mezi znnjm cjšj zazwucj kolkol hlas:

„Ai žige pjse slawná na vrékoivný ca*!-
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PEMYSL OTAKAR WELKT.

I. \V $ t u 11.

Mám t wjtat s plesem ili w hoí,
v

Králi král, staré Cechie?

Letem orla, w slawobleskné zoi

Horuge nad wlastj gméno twé!

Králi, gemuž s nebeského kruhu

Zgewil se we štjtu gasný lew, *)

Genžs nad wlastj klenul sláwy duhu

Má t wjtat žel neb slawozpw ?

Králi, genž si jše dálných zemj

W gednu swázal širowládnau jš,

Genž si spautal moj dwogjch lemy,

Nad sewernj wlnau zdwihl kjž —
Bda! že si srdce swého lidu

Sob k srdci pautat obmeškal!

Tjm se základ zboil twého klidu —
Andl twg nad tebau zaplakal!

*) Ponewadž zem eská pod nebeským znamenjm lwa lež], protož
prý Otakar II* lwa sob do štjtu wywolil ;

ginj wšak chtgj tomu, že giž

Wladislaw II. znakem lwa od cjsae Fridricha Barbarossy obdaen byl.

15
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Zaplakal tu andl eské sláwy,
v

Srdce krew když wylil Cech pán;

Tenkrát, bda! toky žiwné štáwy

Praudily se z wlasti strašných ran

;

Ztroskotáno, rek co chrabrý spogil,

Ušlapáno zlaté osenj —
Udušeno, duch co gasný kogil,

Nezbylo než — krwe známe nj

!

Krwe znamenj a gméno reka,

Gegž Europy letopisy ctj !
—

Dokud šumj eských hwozdu eka,

Dokud Snžka k nebes mrakm cnj

:

Dokud swjtit budau garým bleskem

Otakara sláwy pletence,

Nagde zwuk ten ohlas w srdci eském,

Nagde slzu w oku wlastence !
—

II. Kterak král Otakar pole slbjral.

Na hrad podbradském puhary kolugj,

Tam w hostinské komnat páni besedugj;

Nerozblažj wšak hody gim w audech weselost,

Neb w tichém zatrudnnj tam sedj každý host.

Ta Beneš Cliaustnjk starý, na Podbradech pán,

Wywolá: »Bratj milj! necht smutku wýhost dán;

Ai, za msjc se teprw odtud posfhugi,

Proež necht hosté milj dnes geší hodugj!
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Z Oseku Bor es pstj na stul tei udeil,

Až z cjšj rozhaupaných se mok po stole lil;

„Ho ho!" wywolá, „tob milostnau lhtu dal,

Mé z hradu mého nakwap náš milý králjk hnal \

u

Pán Bwog wolá: „Mn též chce statky odgjmat,

Budu se tedy Bwog z Žebráka gmenowat!"
v

Pán Cernjn hlásá: „Giž gen gedinau wjsku mám.
v

Proež se z Chudenice Cernjnem nazýwáin V'
6

Pán Hynek též najká: Žalostná poroba!

„Tei rodiny mé gméno gest: Waldstein Chudoba!*'

I Z e r o tj n a S e b e r k, K r a s i k o w z D u b é, Lew5

Roznjcenými slowy wyrážj z prsau hnw.

„Žel mu !" tak zWj t k o w i c B u d iw o g hrozne klel

;

„By w blesku samowlády nad wládai se skwl,

Nás kotj w prach — nad námi trn geho hrd cnj !

—

Wšak wkol trnu wštba pohromy bljzké znj kí

Wjtkowic pomstu wštj — tu bledne mnohá twá,

Neb Otakar nad wlastj rozklenul sláwy zá;

Slyš ! s wže trauba hucj — rachotj dolu most,

Giž do komnaty wstaupil neznámý cizj host.

Wyslanec to králowský; ten wkol pán snm
Pozdrawiw, oznamuge, co geg piwádj sem:

Kterak, by kjž nebeský byl šje weleben,

Král Otakar panošm ustawil k sgezdu den;

Kterak s sebraným polem, s eskými hrdiny

Pegasný pán chce táhnaut w pohanské kraginy

:

Proež, kdo sláwu wzýwá, kdo wlast a wjru ctj,

Ten s družinau at dobrau ku králi pirazj.

15*
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Odstaupj posel. — „Eihle! giž pomstau hrozj as!"
Tak Budiwog Wjtkowic rozhorlj strašný hlas;

„Necht táhne králjk hrdý k pohanským ddinám,

My zde si wydobudem — snad wjc, než odal nám!"

Pán z Chudoby wšak wolá: „Kde eská bauj sec,

Tam swjtjwal pegasné i rodu mého me!" —
A Waldstein, me wytáhna, co andél sláwy stál:

..My táhnem, kam nás wolá náš lew i est a král !"

III. Páuowé cestj.

Ty slunce naše eské! twá swatowéká twá
Nezhljdla nikdy w (Dechách tak slawných kowíi zá

;

Gakauž králowským slowem rozswjtil Otakar,

By wenowal swé wlasti oslawy nowý dar.

Po palaucjch, až tam, kde dalekomodrý lem

JVegistau mlhau délj oblohy kruh a zem,

Se etné stanu ady w blosti snžné pnau,

Tam wukol nesjslné se woge rozlehnau.

Puklée, liáwy, lebky se bleskem slunce skwj,

Tam oštj)íi a me pehusté lesy tkwj
;

Nad oštpy a mei w nádherné gasnosti

Znásegj se prápory k nebeské modrosti.

Rozmanité se mjliá odencíi cizjch krog,

Cež wule Pemyslowa »yzwala w geden wog;

Tam rakaiiský aslezký i Moravanu sho,

Tu Lužáci a pluky ze Štýrska tinawých hor.
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Od renských winohradd biskupské setniny

Tam adj se za lidstwem pjsecné k r a g i n y.

Zde Durynkowé, tamo wálecných Sašu lid

Rozmanité wypjná nádherných helmu kyt.

vW prucelj woge skwj se králowský Cechu rek,

Gegž hlun pozdrawuge kižáku walných gek;

A wukol Otakara se hemžj wdc sbor:

Biskupowé, wládyky, též Oto z Branibor.

Teii cwálá král k prawému okjdlj táboru,

Nad njmž se lew wynásj w erweném práporu

;

Geg wýzwukem radosti wjtagj Cechowé:

„Wjtám t," král zaplesá,
?5
mg sláwoskwaucj lwe!"

A gak když wukol luny se hwzdy rozblesknau,

Tak wukol lwa korauhwe se pánu eských pnau;

Tam Kolowrat kolo, tam zlatá rže tkwj,

A tu se Šternberk peslawná hwzda skwj.

Tam znaky pán zWráby, Mladot)^, Malowc,
Z Nemysle, Ptipeských, rytj Radkowc;
Tu prápor Míchalo wských, panoš zKalenic,
Též i Wancur žerd a pán z Strakonic.

A na komoni hrdém progjždj dál a dál

Pradj bohatým s pegasným okem král —
Tu fcwá se geho zardj — na žer! upjrá zrak,

W nmž pán se Cernjn zgewuge slawný znak.

Bljž nho pluky swými roztáhli walný ad
Pán Seberk rytj statný, aBwog z Podbrad;
I z Oseku a z Dube tu žjti hrdiny,

Též Oldicha ze Hradce w cele swé družiny.
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A tam pán Hynek stogj, z Waldsteina sláwný kmet,

A wkol erbu geho ginoch krásných kwt;

Tu král na pány eské, gimž msta odegmul,

Zalité sizau oko s úžasem blahým pnul
5

A ku pánu Hynkowi se bljžj Otakar:

„Mé djky za ten slawný ginochíi garých dar!

Wšak rci, odkud pod znakem slawného práporu

Wyzwal si tch panoš do kjže táboru ?"

„Mfig králi weleslawný!" pán starý Hynek dj,

,.Dwur Chudoby giž wjce panoš nehostj —
Tch ctyrmecjtma gun, genž wkol mne se pnau,

To, pane, krew má wlastnj — synowé mogi gsau!"

„Necht si odegmul statky, dopeg nám sláwy gen,

By i w Chudob skwl se Waldstein starý kmen;

Neb meem wydobýwat si sláwy ratolest,

To, milý králi, welj — eského pána cest."

Tu ljce krále polil erwené záe pal;

Komon bodná swého, wyletj w diwý cwál —
„Hoi, zhru woge!" wolá, rozšwihna mee blesk;

Tu bubny zarachotj a trub zazwuj tesk.

IV. Otakar w Sainlni.

Skrz panšt wlhké, lesy mlhawé Sambie

Wjtzná wede wogska král slawné Cecliie;

Bogownjkum se kjže podail mnohý bog,

Teti proti nim wšak táhne pohan strašný wog.
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Ku králi tu zagatý ge staec piweden,

Genž co starosta jdil ddiny šjré kmen —
Tu w huatém koženci surowý staec stál,

Pod obocjm wšak šedým se giskil hnwu pal. .

„Nuže, pohanský reku, ohzjrey wogska má,

A re i, gestli té moci Sambie odolá?"

Hle, wkol stanu šjj se dálná planina,

Na planin kižák se gewj tetina.

Pohanský kmet šediwau tecl hlawu pozdwihna,

A na sbory odnc giskjcj hledy pna:

„Twé pluky" hrd wolá, „Morany obt gsau,

W Sambie wogska wjru krwaw utonau!"

Tu s twáj zakalenau rozkáže chrabrý král,

By pluk wogenc druhý na planinu se bral:

„Nuže, pohanský reku! obzjrey wogska má,

Arci, gestli té moci Sambie odolá?"

A wdce starý hlawu podruhé pozdwihnul,

A užasnuté oko na dwoge wogska pnul;

„S pomocj boh wcných" starosta wywolá,

„I wogm tm statenost mých bratj odolá!"

Tu Otakar se w hnwu na bugném oi pne

:

„Nuže, at wog i tetj ped stany wytáhne!"

Giž trub a bubn zwuky do pole haufy zwau,

Rytji zem eské, hle, hrd wygedau.

„Což ani stjmto wogem twau nepodrobjm zem?"

Tak, an w bugaré kráse rytjrstwo cwálá sem,

Hlas Otakara krále rozhorleného znl —
Tu staec oko zdwihnul — ge sklopil — onml.
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A statn se rozadil pluk ten do sj rošti,

A srdce krále Cechu plesalo hrdostj.

Tesaucj se wšak rukau kmet šedau twá si kryl,

A tagn horké slze bolesti smrtné lil.

„Perune, bohu blesk l
u powzdychne starce hlas,

r,Politug wlasti drahé — swé milé plém spas;

Železné obry genom porazj nebes diw —
Sprawedliwý Wodane! budiž nám milostiw!"

Pebda, starce, tob ! o bda wlasti twé

!

Na perutech wjtzstwj se pluky kjžowé

Rozletly w Sambu, praudjce wkol krew,

Až se nad wlny moské wymrštil eský lew.

V. echowé u nioe baltického,

Giž kwetau rže z mráku Ijbych zoe,

Gež wýchod klade gitru na oltá,

A z hladiny wln baltického moe
Giž oko swta zdwihá swatau zá;

Zrcadlo wln pigjmá teil w pokoe

Do luna swého slunce blaliau twá —
W modrosti gasné zlatý blesk se kaupá,

Wtýrek tichý gen wlnami haupá.

S tichost) swtj moe na pokragj

Welebné kaule w nebe staupenj;

To zwstugjce. wlny pospjchagj

Ku behm, kde co snjh se rozpnj.
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Giž blesky gitra na pahorku hragj,

Genž tu powoln nad pomojm nj;

Nad wlnami a lesy ticho pluge,

Gen rannj ptáe slunce oznamuge.

Tu náhle zawznj ryk a roh hluky,

Tu zarachotj bubnu diwý tesk:

Ke chlumu wygjždgj etné pluky,

Slunenj prchá ode štjtu blesk;

A tikrát rozbauiwše chrabré zwuky

Wjtagj plesem moe slawný lesk. —

-

A ticho opt panuge nad stránj,

Skiwánek gen pjsenku swau wyzwánj.

W obdiwu kwapném statnj rytjowé

Na wrchu zastawili ou. skok;

Tam cizjch kragu wálecnj synowé

Obzjragj rozlehlý moe tok;

Oslawy se gim wygewili snowé,

Gim w Ijcech rdj se hrdé slzy mok —
W korauhwe ceslté moské wtry dugj,

Lwa slawošumné wlny pozdrawugj.

Hle ten, genž wedl wog w sewernj see,

Ted wraucn k zemi na kolena kles',

A wkol háwy, štjtowé a mee
Klekagjcjch zaincj w luh i les

;

Tu pluk surowých bogownjku klece

K gasnému nebi welé djky wznes9

,

A zpw, genž w milowané wlasti znjwá,

Nad wlnau morskau sbor pobožn zpjwá

16
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„íSwatý Waclawe, wéwodo eské zem!"
Tak w dálky moské zpw ten zazwucel,

Pod železem budjcj city gemné,

Milenau wlast wšem srdcem pipomnl;

A lile, když žehnal zpw pedrahé plém,

O blaženost budaucjch wnukíi pl:

Tu njže hlawy k zemi se sklonily,

A slzy hogné z oj se ronily.

Dokonán zpw — a wiikol Cechu krále

Se rozestaupj rek walný ad —
Tu Otakar, Avyzdwihna k nebi hrále,

Ge w horu bod, oslawy duchem gat.

„Hle!" zwolá,
?5
na pomorské této skále

Má msto stát, a nad njm králw hrad

:

Ten aí budaucjm casum známost dáwá,

Kam Cechy nesla mužnost — wjra — sláwa!"

VI. Porážka Madam.

Ticho na horách, ticho na luliárl),

Temný gen sumot eky chwl,

Reky Morawy, an wlnami lila

])o noci tiché bolný žel.

Po nebi erné chmury se wa!j,

Blesky prorážegj oblohy lem;

IVa zemi erné pluky se hemžj,

\Y strašném tichu klusagj sem.



Luna puhlédiiauc na pluky, zdšena

Klesá do mrak wžjcjch se hor:

Neb tam zahlédla postawy hrzné,

Diwoch zhlédla soptjcj sbor.

Letj ku ece hegna tatarská,

Reclice na pleci gim taul a luk,

Letj na konjch letem wlaštowky

Skrze noc ccrnau Mailar pluk,

AI ty Morawo, eko slowanská,

Pro ge twg nepohltj praud?

Gim, co t pnili krwj morawskau,

Pegeš wlnami klidné plaut!

Slyš, tu do tmawé noci zašeptá

Morawy temn šumjcj hlas:

95
Tiše, ó tiše, pomsta se blj/j,

Hlun by strogila krwawý k\vas!u

Giž se dobrodílo plém tatarské

Pes eku Morawu na tichý beh;

Tam se Madai, Tatai, Kumáni,

Po luhácli dále rozletj w bh.

Za sborem prwnjm brodj se druhý,

Druhý i tetj a ctwrtý giž rog —
Bda! kam nesau nescjslné dawy

Skrze noc cernau wraždjcj bog?

Pluk tu poslednj eku pebednul —
Ai, za njm pádj s oblohy blesk;

Za bleskem hjmá wjtze hlasem

Hromu nebeského diwoký tesk.

16*
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Oblohy erné hory se boj,

Legj s wýsosti praudjcj mok,

Legj a legj, až doly a role

Wlnami kryge soptjcj tok.

Morawa, hoi, gak diwoce wstala!

Praudy potápégj skálu a strom

;

Blesk gegj pomsty oswcuge wlny,

Do eky geku rachotj hrom.

Slyš, tu do hromu a do eky hlas

Zdaleka bauj strašliwý hluk —
Blesky to, žhaucj smrti pochodn,

Zgasugj, lile, cwálagjcj pluk.

Ai to Tatai, Malan, Kumáni,

Genž skrze eku brodili sau,

Které tel blesky eského mee.

S bleskem nebeským spogené, tnau.

Wrnost a pjmj rušili Uhi,

Lestn Cechu pepadnuli stan;

W stanu wšak bdla wjtz hwzda,

Otakar slawný, Cechie pán.

Ten wrahy nocnj ped sebau žene,

Blesky mu swjtj w krwawau sec,

Hromy mu hucj pjse wjtznau,

Maclary kácj hrza a me.

Wýchod blawau šej se ralhau,

Slunce se leká zwstowat den;

K Dunagi moe se krwawé walj.

Páry se zdwihagj z cerwenych pn.



Pes eku Morawu šjj se hrzné

Z šestnácti tisjcíi pobitých most;

Pnj se pes most baujcj wlny,

Hlásagj wztekle pomstu a zlost.

Slyš, co to eka Morawa huj?

„Záe se pomsty krwawé rdj —
Nad wrahy swých welehradských král
Takto se matka Morawa mstj!"

VII. Koruna cjsarská.

Koljnský arcibiskup ec wážn dokonal,

Wnjž gménem jmské jše eského krále zwal,

By co neyrekowngšj Europy celé pán

Dostaupil na cjsa nmeckých slawný stan.

A w nádherné komnat mlcenj nastalo,

Neb oko každé pána Cechie zpytalo,

Genž w purpuru a zlat tam na trnu se skwl,

Až konen králowský hlas Otakara znlf

„Podruhé giž wyslanci nás jš pozdrawuge,

Podruhé nám korunu cjsarskau wnuge —
Nuže, slowútnj eši, podeyte rady nám;

We waši welemaudrost swg osud zakládám!"

Ai, tu welebná hlawa, zdobená snhem let,

Nad sbor se pán zdwihne : gest to slowútný kmet,

Pán Grij z Dražíc, genž tei se králi poklonj

A takto rada maudrá wážného starce znj

:



„Náš králi weleslawný! na twau welebnau twá
Sesjlá nebe samo neywyššj sláwy zá —
O pigmiž wnec skwostný, co swatoswatý dar,

By neywtšj král Ceck slul: cjsa Otakar!"

„Nerozmnožjš, o pane, korunau cjsarskau

Ni zásluhy swýck in, ni cnost a chrabrost swau

;

Korunau jmskau wnukíím gen budiž dkaz dán,

Ze Otakar neywyššj w Europ býwal pán !"

WA zem naše eská zaplesá hrdostj,

Uwidjc t, co slunce pozemské gasnosti,

Rozsjlat pramen blaha na milowaný lid,

A šjit w otc wlasti oswtu, slast a klid !"

Womluwil wážný staec, an tu Pemysl král

Rozgjmage slow kmeta, o trn podepen stál. —
Ach, tenkrát andl strážný nad wlastj wáhu wzncs',

By osudem rozhodnul bud wcný žel neb ples

!

Pán Oíideg z ían tenkrát se hrd zhru pna,

Plamenné wýmluwnosti tei slowo pozdwihna,

Wywolá: „Králi slawný! rowného tob swt
Wládae nezná — pane, tys králw gasný lovt!"

„Nad hwzdami gediný gen Mocná panuge,

Nad králi zem g e d e n Pemysl kraluge
;

Gak hwzdy wniwec blednau, když slunce zdwihnetwár,

Tak weškerých i korun ped ceskau bledne zá!"

„Koj se gménu twému pokrage moských wlrf,

Twých inu hrdým bleskem gest swt weškeiy pln —
Gak gméno Otakara by mohlo wýse zrost?

Ni nebi lze powýšit twé sláwy welebnost!"
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„Nad lidem panug wrným otcowském na trnu,

Nech cizincm se starat o cizau korunu;

Tamt sláwu bysi lichau za newru a žel

Ke škod sláwy pracn dobyté obdržel!"

Tu oko krále Cech plamená hrdostj:

On dkuge za žezlo cjsarské hodnosti. —
Wyslanec jše smutn snm pražský opustil:

A andl eské sláwy slzjcj oko skryl.

Vlil. Wjtkowci.

Ze zpausty erné msta slaupem se dýmy walj,

A prostrannost oblohy i hory wkol kalj
;

A z rum rozwalených bolestné kwjlenj,

I wzdechy smrti do tmy dusjcj dýmu znj.

Ped branau rozboenau Hradišt býwalého

Na komonjch se týcj rod znaku ržowého,

A wkol pán z Rže družiny dobré pluk

Po wrcholjch a doljch rozbauil skotný hluk.

Tu Budiwog pán z Rže na me udej pstj,

Zuby zaskjp wolá: „Druhowé mých bolestj !

Ze wlasti wypowzen gest náš králowský rod —
Náš osud tei wyhnanstwj do cizjch bjdných psot!"

„Synowé slawné Rže, sokowé králw moci —
Wyhnanci zhanobenj, co newolnj otroci

!

Wynaložme swau sjlu, poslednj srdce krew,

By w prach se zkotil hrdý Pemysla škdce lew !"
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„Tak, gak sme msto wlastnj dnes w rumy položili,

Ze králjku ni chýše ni duše w nm nezbyly.

Tak chceme zuit meem a žhaucjm plamenem

Po Otakara škdce ddictwj weškerém!"

„Do boge pomsty wyštwal Otakar množstwj pán
V V

Morawy, Cech a Rakaus, i Štýrska, Korytan;

Ti s námi zapisáhnau i duši swau i krew,

By sláwu krále snjžil gich sprawedliwý hnw!"

„„Pemysla sláwu snjžit?"" wywolá ginoch statný,

Syn krásný Budiwoge, pán Záwis to udatný:

„Ni Nmc zem rozlehlá, ni celý šjrý swt
Nepoškwrnj Pemysla welebných in kwt!"

v

„ „Wládaem být— neslaut gen ! to auéel Cech krále

;

Rozdrtit se musela na wle geho skále

Swéwolnost šlechty bugné, trápjcj sprostý lid,

Pudjcj pstj z wlasti oswtu, obchod, klid!""

„Gaká to slowa chwastáš, newdný Rže synu!

Ty waljš na kreAv wlastnj našeho škdce winu!"

Tak Bwog hlásá — wkol Záwiše statného

Rozhluj tecl Wjtkowci tesk hnwu kwapného.

„Ho ho !" pán Záwiš wolá, „wás k hnwu pýcha pudj—
Což ta gen zášt pekelnau w lowka srdci budj ?

Mug duch se koj wraucn královi slawnému;

Wšak srdce láká duši ke hnwu wnému!"

„Kunhutu milugi! lile, z tch slow se geštr kraužj,

Ten hruzngi než hrdost po krwi krále taužj!

Nuže, co ste utichli? — ai, wrný strýc to byl,

Genž wám a peklu lásky se wrn zaswtil!"
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Tu Bwog, otec Ržj, k nebesm me wyšwihne,

A hlasu rauhawého k oblakm dýmu zdwihne;

Hlas pjsahy pekelné do rum msta znl,

An každý optowal, co Bwog hrozný klel.

IX. Kunhuta.

„Ach ty rže, krásná rže,

emus rann rozkwetla,

Rozkwetawši pomrzla,

Pomrzawši uwadla,

Uswadnuwši opadla?"

Tak wecerem garnjm wlage

Z tmawého slawjk háge

Milostné Kunhuty zpw;
Dechem máge pjse pluge,

Septem libým se wluzuge

Tam, kde dlj králowský lew.

Do sladkého zpwu wánj

Prsu trudného wzdychánj

W králowské komnat znj;

Msjc tam umrlj záe

Lege na Pemysla twáe,

Gako pjtel poslednj.

„Slyš, gak sladce hlas ten kwjlj.

Genž mi dnes w útrpné chwjli

17



130

W srdce lil diwoký pal,

Genz, rozdráždiw ducha sjlu,

Do krwawýck wálky „wjru

Králowského lwa gest štwal!"

Král to wolá, k oknu kroj,

K kwzdám upjnage oci

Zhru zdwihne prawici —
Tamo psáno na nebesku:

„Wjtzstwj w oslawy blesku,

Aneb rána smríjcj l"

„Necht i tlo w seci padne,

Wnec sláwy neuwadne,

Let minulých skwostný dar;

Kunhuto! andli mee!
Pro tebe at krew má tee —
Rudolf aneb Otakar!"

„Ach ty rže, krásná ríiže!"

Pge hlas milostný muže —
Mlcj zpw, ozwna gen

Z dálky do komnaty šumj,

Gakby newinnosti dumy

Želely milosti sen.

Otakar wšak trudobledý

Do noci upjná hledy,

Gakby hwézdu swau hledal;

Mrak od gihu se waljcj,

Oblauk nebeský kaljcj,

Bda! hwzdu geho gal.
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X, L i s t.

Giž plnoc rozkjdlila po táboe se eském,

W králowském stanu lampa plápolá temným leskem

Tam král u stolku sedj a trudobledau twá

Do dlan tiskna, zjrá w plamene temnau zá.

Na stole se ped králem popsaný ljstek blj;

Kdykoli na pohlédne, tu newysiowné žely

Se w oku mu zagiskj a duše leknutj

Wyrážj z prsau tžké bolestné wzdychnutj.

TeS tichým krokem krácj do králowského stanu

Postaty weleslawné, postawy eských pán,

A wukol krále adj se rek statný pluk;

Wšak Otakar neslyšj kroceg etných zwuk.

A opt wúkol ticho — po teskné genom chwjli

Ze srdce ztjsnného bolestný wzdech zakwjlj.

Tu Milota wjtkowský se bljže k stolu hne

A krále rozgjmánj howorem petrhne:

„Wládai neygasngšj! raciž nám známost ááti
y

Pro nás twá milost dala té chwjle obeslati?

Eihle! my wrnj twogi, gimž rozkaz gest byl dán,

Cekáme, ehož káže peslawný král a pán !"

Tu Otakar se zdwihne a okem welebnosti

Okolo pewn hledj na zástup nocnjch hostj
j

Pak list osudný pánu prwnjmu podáwá—
„Tu ti!" wywolá, kjžem záloze rám swá.

17*
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A Milota do listu zdšenau hledj s sváj,

Na njž se stjdá bledost s krwawau hrzy záj.
v

„Cti hlasit !" král welj, „by známo bylo wám,

Ped kým — a kdo wýstraku dkladnau dodal nám !"

Milota te: „Wz králi, že we vvém wlastnjm wogi

Se zráda mezi šlechtau kzegtegšj bitw strogj;

Giž bjdnjk gest wywolen, by hrot ti w prsa klál;

Tu zpráwu tob dáwá — Rudolfus, jmský král."

Tak doteno — a králi se hokost z ustau lege

:

„Nuž ! pátelé gsau zrádci, a nepjtel mi pege ?—
Nuže, gestli tomu tak — s dýkami páni wen í

Pro eká wražedlnjk na gasný slunce den?"

„Mám-li aukladn klesnaut w krwawém zrádném bogi

Tu gsem — tu prsa nažjm — tu obt waše stogj

!

Úspoe ran a krwe zbrogencm wrným swým,

At gediný za wšecky bez boge knvácjm!"

Tak la*ále nezdobila poswátné slá^vy zoe

Ni tenkrát, když podmanil sewernjch konin moe,

Gak tecl, an s prsem nahým ped wládykami stál,

Co obt bohatýrská, welebný Cech král.

Tu slze se zableskly na ljcech wrných pán,

A hlasy muž eských rozhluely se w stanu:

„O pane náš a králi ! myt gsme twá wrná stráž,

Nad mrtwolmi našemi gen žiwot dokonáš!"

A wukol na kolena wládykowé klekagj,

Prawice wrné k nebi zdwihagjce wolagj:

„O i)ane ! k sláw Avcdl nás twug wjtzný léw
3

Wrnosti dkaz gemu dá ardcj našich krew!"
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Tak Šternberk, Waldstein, erajii rozhorlj wérné

hlasy,

Wraislaw a Waucura a Berka, wlasti spásy;

I wdce Morawanu Milota pjsahal,

By negen wlast a krále — i nebe oklamal.

XI. milota.

Krwawým mrakem slunce se zdwihá,

By zwstowalo krwawý den;

Morawa walj kwjljcjm šumem

K wlnám Dunage sinawých pn.

Po morawanském poli rozlehlém

Hemžj se lidstwa a komo rog
?

Tam w nedozjrné táhne se dálce

Rjmského cjsae hrzný wog.

Naproti Nmcm w šiku bugarém

Stogj národu eského kwt;

Wlagj tam prápory rek slowanských,

Genž podiwenjm plnili swt.

Ach, wy prápory wjtzoslawné

!

Rannj wtérky, genž lib w wás dmau.

Brzo se w hrzné promniwše hromy,

Klenoty waše rozetnau.

W stanu králowském množstwj zbrogenc,

Uprosted wogwod Cechie král;

Ped Otakarem w kole rytju

Wyslanec pána Záwiše stál.



„Králi welebný, pane peslawný!"

Takto wyslancuw howoj hlas,

„Záwiš wjtkowský tob se koj, —
Králi a pane, milostn geg spas l

u

„Záwiš pjsahá oddanost wcnau,

Pjsaliá wrným sluhau ti být;

Odpust mu winy, ont wraucn gen žádá

Státi w pohromách co pewný wfig štjt.

S plukem bugarým w seci rakauské

Dkaz chce dáti wrnosti swé —
Raiž gen, pane, wyknauti slowem:

„Smjený král do bitwy t zwe!"

Domluwil posel — Otakar zdwihne

Zhru utrápenau, welebnau twá,

Pjsn na posla hled wywolá,

An se mu w oku ^ozplamená zá:

„Na wky Záwiš zrádcem cti ki*ále
v

Bude w památkách Cechie slaut;

Oko se hrozj bjdnjka zhljdnaut —
Nebi odkazugi budaucj saud!"

„Wjtkowc hrdých plém odbugné

Wlast wypudila s palauk swých

;

Gediný Wjtkowec, Milota wrný,

Sau druhem se stal osadu mých.

Miloto statný, Miloto wrný !

Tobt swugi morawský wog

;

Wediž bleskem wjtážného mee
Reky morawské w osudný bog!-4
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Posel odcházj — Milota bledne,

W oku se gewj slzy mu zá i-*

Kolena klon, w dlan ukrywá

íStudem zardnau surowau twá.

?
,Praha nám heslem!" Otakar wolá,

„Praha nás slawná prowodiž w sec!"

„Praha !" zahluj hlasy rytj,

W heslo rachotj štjty a mec.

Slunce wystaupj na bán nebeské;

Bauj giž dewc a štjtu lom S-

Kopj a mee giž krwj se kalj,

K mrakm se zdwihá smrtjcj hrom.

„Miloto wrny! Miloto, kde gsi?"

Ach, tebe wolá k pomoci král —
O pomoc wolá klesagjcj národ

W šiku nepátel Milota stál!!

XII. Pole morawanské.

Ach ty pole, pole morawanské!

Hbítowe králowské welebnosti!

Role zkropené rekowskau krwj!

Lože šjré wrnýrh Cechu kostj!

Giž t opustila bitwa hluná,

Pda twá tel kolébkau se stala,

W niž Morana, sestra see, tiše

Obti krwawé wkolébala!
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Kolébá, ach! Morana obti,

Wlna Morawy gim pjse pge,

W pjse spánku hroznau tu a onde

Wzdychánj umjragjcjch chwge.

W poli strašném pahorek se zdwihá,

Z nhož dol krew potokem tee;

Pohorek wywýšen z tl rytj,

Gegichž psti gešt tisknau mee.

eská stráž to pána neštastného,

Genž pro wlast a krále krew wylila,

Pjsahu wrnosti swatoswat

Zápasem smrtjcjm potwrdila.

Hle, a štjty wrné na zem klesly

Po boku rytjrské mrtwé stráže.

Takto wéštj slawných erb znaky,

Když na gména mrtwol se kdo táže:

„Hle, tu ležj tichtenlburlt a Walclstein,

Crindicli Berka, Sernlberlt udatný,

Smilo emjn, Weitmil, Doliniii,

Cliaiistnjk,

Wraíislau a pán IVancura statný."

Wrná stráž, koruno eských rek!

Kam odwlekli Otakara twého? —
Tam za Dunag do dalekých hrad

Odnesli ti krále krwawého!

Krále zráda pekla zawraždila,

Zráda zpupných zem cize syn;

Trpt nechfjcj pjsného saudce,

Wraždau mstili wlastnj hanby winu. —
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Wlast we mdlobách smrtelných krwácj,

Krále mrtwol w klatb cizj ležj,

Ach ! a tla hagitelu wlasti

Na bogišti krwawém se wžj.

Gen když plnoc žezlem tagné hrzy

RozeAvjrá hrobu tiché náwy,

Tu na poli šjrém morawanském

Zdwjhagj se ezem žrané háwy;

A nad háwy lebky snhobjlé,

Na umrlcjch lebkách pjlby erné:

Tak do noci pnau se rytjowé,

Podepeni o štjty swé wrné.

Ted po nawách pole tiše krácj,

Kosti drahé králowské hledagj;

Pak k seweru obrátiwše hledy,

W bolném úpnj na zem klekagj.

Gak když wjtr lupenjm gesen

Tmawým hwozdem hrzoteskn šumj
?

Tak zakwjlj do plnoci erné
v

eských bogownjk hrobnj dumy:

55
Neopauštg, hwzdo Pemyslowc

?

Oblohu milené eské zem —
Zehney láskau k wlasti — k reci — králi

Wnuk podlých zaslepené plém! —
Bda, bda! ruka wlastnjch wnukíi

Pamt sláwy našj tam rozrýwá —
Sláwy ozwna gen w rumech hrobu

Pláem tagným boln se ozýwá."

18
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„Což té krwe bohatýrské praudy,

Které pda morawanská pila, —

-

Což ta swatá k wlasti láska naše

Památky si wniik nedobyla? —
Synowé! nebote sláwu otcw,

Udlte nám wdcn poželmánj,

By náš prach w pokogi odpocjwal,"

Až k wcnému s wámi se shledánj l
u
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W I D E N J«

Kam m wedeš, andlí mé wlasti ?

Ach, ty slzawé odwrátiw twáe,

Kážeš hledt do hrzy propasti!

Zj tam oko rumy a žaláe,

Z nichž se krew dusjcjm dýmem kauj,

Wiikol šlehá mst hojcjeh záe!

Z té pak zpausty hlasy zkum banj,

Hlasy ducha dsjcj bolesti,

Wraždy, hlad a mor tam lidstwo saužj.

Postawy teil widjm z rumu lézti,

Patjm kostliwce, odné kožj,

An si dráhu skrze mrchy klestj.

Plazegjt se k mrtwol hnusných loži,

Pokrm strašný do sebe hltagj;

Mnozj k mrtwým druhm se položj.

18*
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Muži zuby skjpagjce lkagj,

Matky slze krwe horké legj,

„Pokrm! pokrm!64 djtky chropotagj.

Nowé ryky zaufalstwj tei zngj:

Snhem lezau nazj rolnjkowé,

W snjh a led knvawé stopy regj.

Hle! tam žena, genž se dcerau zowe,

Matku wlastnj ku plamenu wlee,

Hu! do skrán heb gj ostrý kowe!

Krew matee horkým praudem tee,

Bda! matky zawraždné tlo

Djt hladem rozwzteklené pee!

Hrzy také slunce newidlo! —
Slyš! což otásá to strašné rowy?

Což to rykem hnusným zaskuelo?

Sa to drawá, genž enichá hroby?

Litá zw se strachuge té kruzy —
v

Clowk to, hledage drahé kowy!

Sbor to cizj wražedlné luzy

W rowjch hrabe, mrtwoly owjrá —
Zgewenj pekelné to Medúzy!

Slzau oko slepne, an to zjrá;

Dost, ach dost, o andlí mé wlasti!

Srdce diwým lekánjm umjrá!
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Což kdy zem trpla tch strastj?

Což kdy srdce sneslo tch bolestj?

Neb to obraz clábelské propasti?

eské zemi bylo bol ten snésti!

Wolá duch — na mrakonosné skále

Skwl se chrám welebnosti a štstj

:

Bda! štstj podwodné, nestálé,

Rozboiwši chrámu slaupy zlaté,

Národ pohbilo s mrtwolau krále

!
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DUHA.

Hromy bauj, potoky se legj

S oblohy na wrcholy a luh,

Nade Prahau blesky mrana regj,

Prahau smutnau krácj smrti duch*

Nebe slzy na kraginu lege,

Kterauž pokrow hrzy moru krege,

Giž opustil smilowánj Bh.

Gak w nesmjrnau neštstj nádobu,

W ceskau zem se wrhlo wšecko zlé,

Nezbylo, ach! wlasti ani hrob,

W nž by kladla dti umrlé

;

W propastech tam po tisjcjch ležj

Tl pohbených bez zwon a knžj —
Wlast krwácegjcj wzdychá mdle.

Paup krásné otce králowského,

Neštastného Otakara plod,

Taiiha srdce národu eského —
Bjdný newolnjk gest cizjch psot!

Plate wy nebeských zdrog moky,

Plate w horký cli slzjch hogné toky,

Které cedj trudných Cech rod!
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Baue tichne — nad slzjcj Prahau,

Hle! tefl slunce blesky rozsjwá;

Kaule swatá záj sláwy blaliau

Msto Pemyslowc odjwá;

Ai, a sedm tu nebeských pruh,

W radostném se skwaucjch barew kruhu,

Nad Prahau swg oblauk otwjrá.

„Hle! tot nebes poswátné znamenj

Zwstuge nám milowaný klid!"

Tak wolage, nebeské zgewenj

Pozdrawuge slawné Prahy lid.

Slyš — teti zaznj trub a bubn hluky,

Zpw eských známé swaté zwuky

W prsau rozkochagj blahý cit.

Bljže swaté hlaholy giž zngj

:

„Hospodine náš, politug ny!"

Dawy lidstwa branami se legj —
Lid blahostj tam opogený

Na kolenau ronj slze blahé,

Neb se bljžj pacholátko drahé,

K Praze táhne Wáclaw milený.

Oslonn wjtznau slunce záj

Táhne král pod swatým oblaukem;

Slza rdj se mu w newinné twái,

Slza kane na otcowskau zem:

Hle, z nj wykwetá hned ragské kwjtj,

Pokog, blaženost a sláwa swjtj

Slzawým se kwjtka lupenem!
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G I T K A.

I. Andl slz jej.

„Slzo krásná, slzo autrpnosti,

Genž na ržowé se leskneš twái!

Tebe pláe andl newinnosti,

Putugjcj w žalostném žalái.

A gak mlhu slunce blesk prorážj,

By rozblažil luhy swau gasnostj:

Tak i andl swatau slze záj

Mnj w radost strasti a tesknosti.

Ukoneyšen srdce bol a žely,

Hrad to chýši, luh to wštj hági:

„Nám se zgewil andl z nebe skwlý!"

Mizj mor a hlad — co rannj kwjtka

eši zotaweni zaplesagj —
Neb gim dána mát milostná: Gitka!
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II. B á s n j k

3?
zdrogi sladké milosti—

Mg žele, radost má!

Gak paup rann rozwité

Po rose taužjwá:

Tak taužjm, bych ti hubinku

Medowau celowal;

O, mysl to newymyslj,

Gak blahým bych se stal!44

Tak kwetaucj ginoch gemn zpjwá
?

Sed w laubj u nohau milenky
5

Sladce w pjse ginocha zaznjwá

Harfa zwucná milostné krásenky.

Tichne zpw — žhaucjm se okem djwá

Zpwec w hledu nebeské pomnnky,

Z nichž se lásky wlhký swit wyljwá,

An zachwge slowo milostenky:

5?
Wnceslawe ! wraucj djky tob

Za srdené pjsn wnowánj F —

-

Ginoch dj, milenku tiskna k sob:

,9
Gitko krásná! tys mau Musau byla,

Ducha ze tmy k swtlu si zbudila —
Pigmiž djky w sladkém celowánj l

u

19
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III. Hwézda dolbroty*

Pro na lžku w bolesti a hoi

Staeek se radostn usmjwá?

Pro se we swatyni zbožné koj

A slz djku sirotek wyljwáf

Proé tam wdowy oko tauhau hoj,

A blažené k nebesm se zdwihá?—
Kmet a wdowa i sirotek wzýwá

Rágskau dobrotu w milostné zoi.

Hle, oblažuge chudoby chýše,

Gasnj tagných zdech tmawé skrýše

Hwézda dobroty — králowna krásná.

Zaež w srdcjch Cechu Gitky gméno,

Kwjtjm wných djku owénceno,

Chowá láska wdéná, neuhasnáí

IV. Hmjonj,

Bubny hluné, gasnozwucné kowy

Woge eské do pole wolagj,

Zeny kwjlj
?
ginoši plesagj,

Neb gim kyne oslawy blesk nowý.
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Nebdugte, milenky a wdowy!

Andla perut zemj wlagj,

Slzy geho mjra kwt žehnagj;

Nepjtel se koj Wádawowi.

Albrecht hrdý Wáclawii se koj -—

Král na slzu Gitky si zpomjná,

Plamen hnwu w prsau se mu boij,

A tak boge smrtjcjho baue,

Požáru a krwe lidské kaufe

Udusila slzinka gediná!

V. zel.

Perla rannj tpyj se na kwtu,

Gakby genius gi ronil Máge,

Slunce zemi záwid oswtu.

Bleskem horkým do sebe gi ssage.

Duše krásná, na odiw gsauc swtu,

Zdobila palauk eských háge; —
Andl smrti, poljbiw gi w letu,

S nj zaletl do wcného ráge.

Wukol rakwe slyšet plá a stesk}^,

Kwjljt pro dušinku národ eský,

Gemuž w smrti klenot lásky dala,

Slzy horkých bolu manžel lege;

W twái genom bledé Gitky chwge
Klid nebeský, gakby blaze spala.

19*
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HORNJCL

„Na den, na den ! *) kowkopowé \
u

Zrána hlas se rozléhal;

„Do krwawé práce zowe

Pst waše wlast a král.

K autoku se opt strogj

Nepjtel, genž w mnohém bogi

Waše žumpeye a
)

poznal! 44

Hoi! tu do šerého rána zabauj

Z ledwin podzemsk)^ch diwoký lom;

Treiby 3
) se wjj, až osy se kauj,

Soptj nad dolem rumpál hrom.

Plamen kahanc 4
) giž oswcuge

v

erné temnice 5
) stjbrných hor;

Z fot 6
) a okow na den sstupuge

Kowkop statných surowý sbor.

1) Na den , nahoru, z dolu neb šachty.

2) Zumpey dlauhé železo, gjinžto se skála šrainuge.

3) Treiby strog weliký, z kol a giných pijpraw k wywázenj nalioru rud.

4) Kah unce, h aw irská lampa.

5) Temnice, djra, kterau se dolu leze.

6) Fort, ebjk.
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A tu slawný pán ze Stráže

Na cele swýeh odnc
Mužm oružit se káže

Proti wzteku cizinc:

Zhru, hágit slawnau Horu,

Zem stjbrnau komoru,

Zhru na sbory wrah!

„Brániti Horu!" wolagj hawji,

„Horu, králowských poklad skladF
Hle tu roštji 7

), kowkopi, ramji 8
)

Stawj se wkol w daleký ad.

Feysle 9
) a rázné pemrlice 10

) zdwihá

$ garým wýzwukem každý tam druh,

Až se to dolem a kampem 41
) rozljhá,

Až se otásá skaliny kruh.

Dawy auwalem se legj

Z cauku 12
), gako wlny par,

Tisjce kowkop kregj

Haldy 13
) leskocerných škwar.

Wýhn 14
) ženau k mrakm kaue;

Wody hluk a kow baue —
Diwoký to žiwl swár.

J) Roštjr; genž sirowé rudy ohnm mkj.
8) Ramjri) genž w hutjch rudy k šmelcowánj strogj a uhlj do pecj

9) Feysl} kladiwo gako perljk.

10) Pemrlicej runj kladiwo hawjrské.

11) Kamp, wysutá skála.

12) Cauk, pramen stjbra, též i šachta, z njžto se stjbro dob^rwá.

13) Halda, galowého kamenj rudu)ho hromada.
14) Wýhejíj mincjrská pec.



150

Hle tu rumpály rachotem žeriau

Zhru ohromný, naplnný por 15
)

;

5.At se nasytj stjbrnau pnau

Lakomých škudcu kltawý twor!u

Takto hawji diwoce wolagj,

Z póru wážegjc smrtjcj ged,

Do wln Wrhlice 16
)
gedy metagj,

Tokem by žiwot nepjtele zbled.

Po Wrhlici gedy plynau,

Za wlnami chrabrý wog

Táhne toku aužlabinau,

Tam kde Nmec strogj bog.

Tu od rowiských palaukíi,

Od Osla «) a Wlka cauku

Walj se haAvj rog.

Slunce giž zlatj kakowské hory,

Bán se chrámu sedleckého rdj;

Eihle, tu z brány táhnaucj sbory

Na wrch a luhy s úžasem zj

:

Tam kde se stany nepjtele skwly,

Požár a popel stopu gen kryl,

Potoku beh wšak wrauben gest tly,

Mnohý z ng pnu stjbrnau pil.

15) Por, nádoba, do njž mnoho centnýrfi wcházj.

16) Wrhlice, potok dle Hory Kutné bžjcj, tak nazwaný Pádí.

Wiz, „Korjnka Staré pamti kutnohorské.''

17) Powdoino, že šachta Osel neylilubsj propast celé y.em gest ;
kutno-

horbtj kowkopowé se tedy neybljže k stiedu kaule zemské |)rodrali.
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K wýchodu, k cáslawské stran,

„Tam se plazj leskný had —
„Wog to škdcw! byste na n,

At žumpey cjtj pád!"

Tak an skokem bh rozwjj,

Bngnj podzemštj kugji

Wrazj w prchagjcjch ad.

Hoi! pán ze Stráže s kowkopy bauj

W diwých Bulharu a Maflar pluk

;

Krew se giž z kopj a pemrlic kauj,

Smrtjcj see rozljhá se hluk.

Criiidricli z i.ipé3i© s práporem Hory

Wrazj na Nmc železný kruh —
Práporu swému wšak hornjk sbory
v

Sorfugj 18
) k prchodu krwawý pruh.

Hle, tu od maljnských les

Náhle switne kow blesk,

Hlasy tam eského plesu

Pozdrawugj bitwy tesk.

Bysteg pst kowkop teše,

Ziwg krew ze škdc kese:

Wrahy žene tas a tesk.

18) Šorfowati, nowých dol po klufte dlati,
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Nepjtel prchl k rakauským borm,

Za tetj horu, za modrý les, —
Zwucj giž k statným hornjku sborm
Wogska králowského wjtzný ples.

?
,Kutenským sláwa!" wolagj hlasy;

Kiál i welebj hornjk swých.

Horo welebná! na wné asy
Zigeš w památce mštan cných!
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poledne:.

Bubny hucj, trauby gasn zngj

W kobce swaté chrámu pražského

;

??
Hospodine, chwála tob!" pgj

Hlasy lidu rozblaženého.

A ped chrámem, lile! na zpsob trnu

Stan peskwostný do wýsosti nj;

Tj králowstwj zjti tam korunu,

Dwanáct práporu se wkol skwj,

Lidstwa nescjslné, hluné dawý

Wkol stanu slawného se dmau,

Ku korunám gasným eské sláwy

Tisjc se zraky hrd pnau,

Opt rachotily bubnu hlasy,

W hluky bubn hlahol trauby znl

;

Tu wystaupj na stolec okrasy

Králowstwj eského hlasatel,

Po tetj dozwucel wýzwuk plesu —
Dawu tecl utichne wkol hlas,

Gakby w slawném nesmjrném okresu

Dech žiwota weškerého zhas'.

20
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Z chrámu genom pjse swatá chwge,

Welebjcj Pána wýsosti;

Cit blažjcj w srdce Cech lege
?

Cit národnj swaté hrdosti.

wWrnj milj králowstwj eského!

Oznamugi wám radostný den:

Wáclaw, ddic trnu otcowského,

Na králowstwj eské poswcen

!

JEilile! zdohj ted korunu Cech
Záe sirobleská korim rt vran —
Uhr koruna a statných Ledm !

Wáclavra a i dnovré slav* ni gsa n !*•

Opt trauby, opt bubny huj
?

Hlasatel an slow tch dowolal;

Po Praze radostný kik zazwucj

:

„Wnceslaw at žige, slawný král! 4* —
Na poledne slunce wystaupilo,

Na neywyššj zem eské hod;

Se sta wzj poledne zwonilo,

Kteréž slawil Pemyslowc rod.
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ZHASNUT J.

Wecera wánky Wltawau hragj,

Do wIn se topj západu hled

;

Západnjm ríižjm wlny šeptagj:

99
Brzo, ach, zbledne wáš nebeský kwt!"

Wlny to šumj —• hasne giž záe,

Weer gi mlhau sinawau skryl,

Gak kdyby smrti genius twáe

Dwinky ledowým rtem poljbil.

Ach, ted se zrcadlo Wltawy tese,

Hwzdy ukrýwagj útchy twá;
v

Cernau to rakew loka tam nese,

Wkol se mjhá pochodnj zá.

Cerwené záe po rakwi se legj,

Gakby se z pokrowu preyštila krew;

Smutku korauhwe okolo chwgj,

Na rakwi ležj truchljcj lew.

Bda! truchljcj lew zem eské

Klade se na rodu onnoho hrob,

Kterýž, lwa wyaw z bán nebeské,

Bleskem geg oslawil welebných dob. —
20*
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Wjtr tecl kwjlj, Wltawa kropj

Protiwnau wlnau pohebnj lun;

Wlna zahucj, an ke dnu se topj:

„Zboil se slawných Pemyslowcu tvnl" —

Což to na wrcliu petjnském se mjliá,

Tam kde Peruna gewjwal se stan?

Gak z páry luny twoena, zdwihá

Zena se gasná a knjžecj pán.

Gasné postawy hlawy swé klonj,

Na loaku éernau upjnagjc hled — s

Zdá se, že perly pláe tecl ronj,

Kteréž co rosa oblažugj kwt.

w01jwo krásná! ty si zhynula l
u

Takto Libušin zaplakal hlas;

,5
Sláwo neywyšsj! tys pominula,

Plod lima mého krwaw zhas' l
66 —

„„Krwaw zhas!"" tak boln ozýwá

Z lesu a skal se ozwny duch.

Ljce welebné k nebi tecl zdwihá

Libuše matky knjžecj druh.

„Rod iiiíií dostaiipil polecliij Itmne,

Aucel welelmý nedokonal;
Owénciw tro<ij korunau skrán,
Konec na weky wck tvzal.

A"el welelmý národu mélio

Kdo dopluj?" — „„Kdo dopluj — ««

Od Wyšehradu tak králowského

Ozwnau slowa Pemyslowa znj.



Loflka se kolébá k Zbraslawi dále —
Zwonek tam umrlcj wywoláwá,

Prach že milostného Wáclawa krále

Syna ostatky oekáwá.

Lodka zmizela — nocnj šerostj

Giž se gen giskj umrlcj blesk;

Giskra tei zhasla — ach, stjny wnosti

Pohrbily rodu Pemyslowa lesk!
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HROBY PEMYSLOWC.

Sláwa duchm gasných bohatým!

Sláwa budiž našim obranám

!

Našim hagitelm práwa, mjru!

Národ eský budiž gegich chrám!

Na památnjk hrobu eskau lyru

Tesaucj se rukau ukládám,

By w poswátný popel chwla gemn

:

„Sláwa tob, Pemyslowo plém!"

Wlasti má! kde knjžat, kde swých král

Rakwe hostjš s drahým popelem ? —
Na wjtkowskau powystaupni skálu,

Nagdeš hroby w stanu welebném;

Tam, co slzy w swceném kištálu,

Chowá chrám prach drahý w kljn swém

;

Kobka swatá wrn tam ukrýwá,

Co z minulé sláwy Cechm zbýwá.

Klekni, Cechu, W trudném rozgjmánj

W pantheonu král welebných

;

Mramor tu památku draliau chránj

Welitel dáwných dd Iwých.
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Gakby w klidném zesnuli djmánj,

Ležj sochy rek kamenných;

Gakby tam, po boku tžké mee,

Odpocjwali od pracné see.

Betislavr tam s €*itltaii odpojwá,

Giž achi^llský me wybogowal;

Kámen druhý Spitilmwa skrýwá,

Genž se štjtem utlaených stal.

Cas nyngšj oba wrn wzýwá.

Minulý gim kwty lásky stlal.

Djky ote, djky synu tob!

Blahoslawen sprawedliwý w hrob

!

Nádoba tam ducha pegasného

Rozpadla se ped wky giž w prach

:

Betislawa *) hrobka to cnostného,

Gegž utratil wršowecký wrah. —
Bijže rakew bratra 2

) nešastného.

Kteréhož pohánl hnw a strach

K luhm polským, k skále reynských beh,
Až w Karpatech došel meze bhu.

Wjteyte mi, sochy w hawu eském!

(Slaupy sláwy, welcj králowé!

Dd ownil trn králowským leskem,

Wnuk rozgasnil gméno wlasti swé

1) Betislawa II.

2) Boiwoge II. drahný Cas na hrad Haminerstein, gehož zjceuiiiy

podnes nad Rýnem se spaiugj, u wzenj drženého.
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Zemj, moem, dalekým nebeském —
Wjteyte mi, Otakarowé! —
echu! gest-li wrná slza tob,

Ro gi tagn na druhého hrob!

Swatyn tam národu milého,

Z njž kamen drahých skwj se zá —
Tamo popel Itnjžete swatélto 3

)

Ruka wjry kladla na oltá:

By se ped njm lidu weškerého

Wygasnila trudobledá twá —
By tam žel a bolest eské plém
Žalowalo wýwodowi zem.

Hledám kámen, pod ngž tlo €ritk.y 4
)

Milowané láska wložila,

Genž dobrému Wnceslawu kwjtky

Blaženosti wžiwot uwila;

Bdowaly eských luh djtky,

Když ge krásná mát opustila.

Dcei sliná Rudolfa gasného!

Kdož památnjk zboil hrobu twého?

Gako kmet z welebných, dáwných as,
Chrám se druhý 5

) tamo k nebi pne
3

Stáj wk máge za okrasu,

Chowá zbytky wlasti milené:

3) Ostatky sw. Wáclawa.
4) W chrám sw. Wjta na hrad pražském se ped asy w býwalé kapli

sw. .Simona a Judy spatowal památnjk Gitky, manželky Wáclawa II.

5 Chrám starobylý sw. Giij na Hradanech.
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Hostj Ludmila, swtici, spásu,

Wratislawa 6
) kosti rekowné

;

Boleslaw 7
) tam wmý odpoéjwá,

Boriwoge eská wlast tam wzýwá.

Swaté pozdrawenj, tiché hroby!

Sláwa wná, Pemyslowci, wám !
—

Stjnowé welebnj krásné doby!

Opatrugte národnosti chrám:

Chwgte wnukm do duše útroby —
Tot s bolestným srdcem zawzdychám

Chwgte gim do duše cit hrdosti,

By nehanobili matky kosti!

Kosti matky — ach, ta slawná máti

Pod newdkem syn krwácj!

Odrodilý wnuk gi nechce znáti,

Howor matin w posmch obracj

!

Drápem pekla est národnj rwáti

Nehrozj se hnusnj bjdáci!

Neznagjce reci slast a sláwu,

Klopotagj w škdc hluném dawu !
-

Wnuku, gak se mžeš honositi

Welebnostj pedk slowútných?

Gak na hrady, slaupy, rakwe rýti

Znaku, eským meem dobytých?

6) Wratislaw I., otec sw, Wáclawa.
7) Boleslavy II. Milostiwý,

21
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An ti eským slowem pozdraviti

W onnom swt nelze ddu swých;

Slowem otcw nikdy ti neznlo,

Co slawnébo rodem twým se dlo !
-

Duchowé králowských wywolenc!

Opatrugte ec a národnost;

Zehneyte sbor welebných wlastencu,

W národu rozpalte horliwost

:

By we stjnu wašich sláwowncu

Pstowal býwalých pedk cnost —
By, ozdoben národnj hrdostj,

Zaryl prápor lwa do skal wcnosti!!



WYSWETLENJ HISTORICKÁ,
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JStyr aSláwog.

Zeby echowé od Karla Welikého kdy poraženi a k poplatnosti

byli pinuceni býwali, žádným dwodera historickým utwrditi se nedá.

O poplatnosti této sauwké letopisy zmjnky neinj , kteréž o wálkáeh

s echy , Frankm dosti neprospešných , zpráwy hogné poskytugj.

Tak o wýpraw Karlowe* proti echm r. 806 Eginhardus pjše

:

„Wyslána gsau wogska z Bawor, Alemanie a Burgundu, gako roku

pedešlého do zem Beheim; tamž popleniwše kus zem, beze škody

pewelké opt dom se wrálila." *) To gest, gak Palacký wykládá,

slohem prostým : že wogsko Frank sice w echách welice utrplo,

ale wšak tam nezhynulo dokonce. 2
) Panegyrickým hlaholem franckých

welebitel Karla Welikého i náš Pelzel zaweden, o dani 150 wolw,

kterauž pwodn Kosmas w ei "wéwody Betislawa nám oznamuge,

zpráwu dáwá. Z toho sauditi lze , kterak cizokragnj spisowatelé o

echách za as Karlowých psali, wlast naši co nepatrný pjdawek

k ostatnj koisti Karla Welikého pihazugjce !
3

)

O taženj Ludwjka Nmeckého, kteréž pro trnácte onuchwezn
poktných a potom z wlasti wypuzených eských pán byl ped se

-wzal, giná zpráwa nás nedošla , nežli že r. 849 poražen a z ech

1) Missa est et manus de Boiovaria et Alemania atque Burgundia sicut

anno superioi in terram Beeheim, vastataque terrae noii minima
portione, absque ulto gravi incommodo regressa.

2) O wálkách Karla Welikého se Slowany, zwlášt s echy, od F. Pa-
lackého. asopis eesk. Museum 9. ronjk.

3) Naproti tomu Eiclihorn, který bezpochyby, co se dgin wlasti nasj

týká, negen z Pelzla alebrž i z giných zdrog erpal, pjše : Nur
gegen die Slaven in Bóhmen gelang wegen der grossen Schwierigkeit
eines Krieges in einem Lande , wo es au Lebensmitteln fehlte,

der Kampf in den J. 805 und 806 seinen (Karls des Grossen) sieg-

reichen Heeren nicht. Eichhorns Weltgeschichte 2 Tlil. S. 67.



vyhnán byl. Bitwa ta bezpochyby 11a hranicjch bavorských swe-

dena; ktej vdcowé echy k tak slavnému vjíezstwj vedli, nezuámo.

Báse gména hrdin, kteráž Hágek v 6auwkých , snad bágenýck

inech velebj, klade.

B o i w o g.

Královstvj raoravankých Slovan skrze 220 let rwalo. Král

Swaoš stolici králowskau z Wesprima do Welehradu r. 702 penesl.

Welehrad dle dosti patrných dvod slavné a velké msto bylo,

rozloženo gsauc po rovinách a wrcholjch na mnoho mil vkol nyng-

šjho (zrušeného) kláštera velehradského. Nedaleko kláštera toho hora

nevysoká se zdwihá, „Hrádek" nazwauá; tam prý welebný králowský

hrad uprosted tém msfa panowal , kdež i podnes ostatky starých

zdj rumem pokryté se nalezagj. *) Za panowánj statného a maudrého

Rastislawa wjra kestauská spolu s pjsmem slowanským do králow-

stwj moravského uwedena.

Rastislav a nástupce geho Swatopluk stali se silnými stjty

k obran Slowanstwa proti Nmcm, na králowstwj morawské se jj-

cjm. Zpráw o slawných tch králjch, bohužel! se nám gen ze spis

nepátel gegich dostalo, w nichž pedce mnohých dkazu válené

ctnosti a vzdlanosti národu slowanského nalézáme.

O ktu knjžete Boiwoge a koneném ztroskotánj jše morawské

giude obšjrn psáno.

1) I>ei dem zwischen den Jahren 1681 nnd 1696 vorgenommenen Baue
der Kirche wurden noch viele Merkmale der ehemaligen Herrlich-

keit dieser Stadt, au verscliiedenen iin Grunde gefundenen, ge-
haueneii nud ausgearbeiteten Steinen entdeckt.

Scliwoy's Topographie von Muliren, 2. Band. S. 659.
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Bitwa kanrJBnská.

Komuž asi neznámo onno powestné wjtzstwj, gež cjsa Oto I. na

poli lechowském r. 955 nad Maary zjškal? Málo kterému wšak

z cizinc powdomo, kterak chrabrost Cech w bitw kaujmské wpá-

dúm plenjcjm rog maarských se strany sewernj konec uinila. Zá-

sluhy, gichž Oto I. w bitw lechowské o blaženost národ Ewropy zápa-

dnj sob wydobyl, historie wdná mla by wšjm práwem i Bolesla-

wu našemu piwlastniti, an tyto dw pamtné bitwy, lechowsltá a han-

jmshá, Maary nawždy od pomezj jše nmecké zapudily. *)

Mnich aki&jže.

Boleslaw I., akoli skutkem ohawnýra na stolec wlády powýšen,

o rozmnoženj sláwy a blaženosti eské zem peliwým wládaem se

stal. Swobodu wlasti proti násilj nmeckého cjsae statn háge, meze

jše swé rozšjil, msta a chrámy Pán stawl (chrám pražský swafé-

ho Wjta Betislawem I. založen), a o wychowánj zdailých djtek swých

laskawau péi ml. Boleslaw syny dwa a dw dcery zplodil, totiž:

Boleslawa Milostiwého, který po otci wládu zem eské nasfaupil, a

Samodruha, Strachkwasem z té pjiny pezdného, ponwadž Wá-
claw Swatý pi kwase, k welebenj dne narozenj Samodruhowa sla-

weném, ped boleslawským chrámem zawražden byl.

Dcery Boleslawa co hwzdy milostné mlhami wku surowého se

lesknau. Dobrowka, Meislawowi polskému knjžeti zasnaubená, man-

žela swého s wtšjm djlem polského národu k wje Kristow piwedla.

Milada , klášter a chrám sw. Gij w Praze založiwši , panenský

žiwot swg co prwnj kláštera toho abatjše swat skonala.

1) Pelzs Geschichte der BóJimen, 1. Theil Seite 46.
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Samodruh, mladšj syn Boleslawa I., do ádu sw. Benedikta

wstaupiw, gméno Chrisliamis nebo Christanus prigal. Ostatn Dobrow-

ským našjiu dkladn dokázáno , že legendy o sw. Ludmile a sw.

Wáelawu od starodáwua za spisy Chrisíaua držané, docela giny pwod
magj; podnes gen básnjku dowoleno, syna Boleslawowa co spisowa-

tele onnch list uwádíi. 1

)

Dobrowka (Doml>roivka).

Boleslawa I. dcera wnadau swau aljbeznau wýmluwuostj tak mo-

cn na srdce manžela swého Meíislawa psobila, že negen sám

s nevznamenitgšjmi pány Polska w Huzdu kest swatý pigal, nébrž

i po celé polské zemi wjru kestanskau rozšiowati welel.

eským kazatelm wjry práce duchownj tak radostn se daila,

že w krátkém ase lid tém celého Polska, chrámy pohanské zboiw

a modly staré zrušiw, ochotn ku kjži se piwinul. Na znamenj tak

slawného nad pohanstwem wjtzstwj Dobrowka, gak dlauho na zemi

putowala, kadee kwjtjm vnila. 2

)

i) Poátek latinské legendy o sw. Wáelawu, na kterýž se šestá a

sedmá sloka básn wztahuge, takto znj : „Igitur composito confir-

inatoíjue suo regno, opiíice se jnvante Christo, Beatns dux YVen-

ccslaus qualein se Christo exhibuerit, mens, lingua, paginaque dice-

re delicit; simulque mole gravatus peccaminum pandere nequeo, mi-

les Cbristi qúanta Domino militans detrimenta diabolo intnlerit,

qnantosve manípulos Cliristi in horreo ipsins iidelis servus aggre-

gavtt. Verum ut de multis pauca eloquar, a pueritia sua, inimine

ttiscedens a disciplina Domini, verax fuit in sermone, justus in jndi-

ci<>, Iidelis in commisso, modlím hnmanae excedens pietatis.

2) Foemina te (Christe) nobis ostendit prima, Bohémo

Sanguine, prima hicem nos docuitque Tuam.
Clemens Janitius.

Merito Doinbrowka, quoad vixit, serto coronata incessit, qnae

omnem in Polonia inperatitjonem debellavit, omnibus nobis ad patefactam

a se aeternitateia praecurrens, aeternitatis typm capite praetulit

Albertns lneš in ttlogio Mieczy.slai.
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P j t e I.

Gindich II. knjže baworský, puwabnostj tlaaei sob náklonnost

wšeobecnau u dwora Oty I. zjskaw, po smrti cjsae slawného po ko-

run nmecké tauže, sokem Oty II. se stal. Cjsaem ale w bitw po-

i ražen a gat byl w Ingelheimu co wzen držán. Z wzenj wšak prcbnuw,

ku pjteli swému Boleslawu II. se utekl, který nižádným cjsae pe-

imlauwánjm ani pohržkami pinucen býti nemohl, pjtele neštasného

cjsarskému saudu wydati. Oto II. tedy do ech wálecn wtrhna, zem
na dýi a na šj hubil. U msta Plzn pluky Boleslava s nmeckým se

setkaly wogskem ; w bitw cjsa na hlawu poražen, hauštmi tmawé

Šumawy do Nmec prchal , stany a polnj náadj wjtzným echm
zanechaw.

8 t v a n o w.

Na lewém behu Gizery, bijže wsi Zámosu na lysém temen ho-

ry ostatky nkdegšjko hradu Stranowa ležj. Bjdué chýše chudobných

rolnjk se do zdj rozboených sjdla nkdegšjch hrdoslawných wládyk

whnjzdily — obraz to asu nyngšjho, genž w rumech býwalosti au-

oišt ped bleskem pohromy hledá. Bljže hradu tohoto, wyprawugj

kroniky naše , r. 973 sbory poslednjch pohan eských Bratimilem

(HruSowským snad i knjžetem Boleslawem samým (gak Hágek pjše)

poraženy byly. *)

Rusalky dle domnenj dewnjch pohanských Slowan byly bo-

ihyn wod. 2
)

1) Balbin Epit. rer. Boh. L. II. C. X.

2) Rusalky dle domnenj dewnjch pohanských Slowanfi byly bohyn
wod, gmenowit ek a potok, pedstawowané a ctné w podob
mladých, krásných, dlauhowlasých panen.... Památka Rusalek
nikde tak žiw a Cerstw se neudržela, gako u Rusjn na Blorusi
a Malorusi. Tam obecnj lid až podnes mnoho o krásných Rusalkách
rozpráweti nmj ; tam se i nynj gméno gegich w národnjch pjsnjch

zhusta pipomjná a ozýwá. Zdánjm toho lidu Rusalky obýwagj wpo-
rostlinách jných, a wychodjce okolo dne roginého, meškagi na

22
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Etittva domažlická.

Král nmecký Gindich III. r. 1041. wálen do ech wrazil, na

knjžeti Betislawowi meem da wynutiti chtge. U Domažlic wogsko

eské na Nmce wypadši, bitwo hroznau swedlo. Nmci poraženi

gsau, král se na auíek do Šumawy pustil. *) Množstvvj slawných knj-

žat a hrabat nmecké jše usmrceno na bogišti leželo; gen málo

kterému znepátel se podailo, autkem žiwot ohágiti , neb rozka-

zem Betislawa dráhy weškeré zásekami zamezeny byly. Obywatelé

hwozd šumawskýeh za záseky pracn urobené wdnostj Betislawa

na wcné asy od wšeehnch plat oswobozeni gsau; za powinnost

gedinau gim ustanoweno
,
po mezjeh baworských (Chodowé) 2

) choditi

a wlád zemské návYšfj o strahowánj nepátel dáwati.

Na bogiáti onom Betislavy kosfeljek wystawti kázal. Za našich

asu na tom mjst wes Biwanlia (Stockau, Stockow) ležj, w názwu

swém památku znamenité bitwy domažlické echm chowagjc.

Sliiíiluiew Sprawedlitvý.

„Gednoho asu , když se (Spitihnw) s wogskem do boge bral,

pristaupila k nmu gakási wdowa, plaejcj a kwjljcj za njm spchala,

wolagjc: Pane pomsti mne nad škdcem mým. Aon odpowdl

:

zemi až do Petrowa dne. Pedstawngj ge sobe obyt-egn" w postaw
sedmiletých dewat ušlechtilého zrostu, magjcjch zdánjm gednch
zelené a zdánjm giných erné , dlauhé, prosté, zelenými wnci o-
zdobené wlasy, kteréž asto sedjce na behu eky rozesáwagj,
a w bjlé košllky, bez pásu, se odjwagj.
O Buaalkách , od P. J. Šafarjka. (asopis csk. Mus. 6 r. sw. 3.)

1) Kosmas autk popisuge takto : Interea eaesar sedens montis in su-

prrcilio, su;ie mentis fallitur angurio. Nani dum suos \inci non
aestimat ab hoste, victores ut vidit adesse cruentos, insiliens tergo

soniprdis , incumbit jnbis et admo\et lumbis calcar quadrupedis

eaesar. Quem nisi habuisset promtum , eadem hora descendisset ín

orcuia sine mora Komanus Imperator.

2) Strahowánj t=2 tagné wogenské strogenj. „Abych inu odpustil, že gest

na mne byl strahowal." Kašpar Šlik r. 1418.



Wyplnjm žádost íwau, až z boge se nazpSt wráljm. A ona: Což

gestli se nenawráljš, kdož m tenkráte pomstj ? A hle, knjže na ge~

diiiké wdowy žádost taženj zaraziw, žene sprawedlivvým rozsudkem

zadost uinil !" Tak Kosmas pohnutliwý íenlo pjbeh wyprawuge.

W r a i i ta I a w.

W bítw , kíerau jmský král Gindich IV. s protiwnjkem swým

Rudolfem swábským u Fladenbeimu r. 10S0 swedl, statenost Wrati-

slawa, gehož pluky s králowskými spogeny byly, znamenit wynikla.

Wraíislaw, krále Rudolfa, wdce nepátelského w sanbog wyzwaw,

geg ranil a vv prach uwrhnul j kopj pak pemoženého krále na památku

s sebau do ech wzal.
l

)

W r » o w c i*

O puwodu krwožjžuiwého záštj rodu wršowského proti Pemy-
slowcm, které w dewnj historii našeho národu, co episoda hrzné

dležitosti se wypjná, Balbin následugjcj zpráwu dáwá: ,,Kdožby wedli

žádal, pro Wršowštj knjžatm a králm rodu Pemyslowa protiwný-

mi se stali a nasazenjm žiwoía wlasínjho po krwi wláda našich žj-

žnili, tomut pjcinu wygewjm, znamenage, že w nižádném z našich

dgepis podotknuta se nenalézá. Wršowštj totiž z pokolenj bratr

echa a Lecha pocházeli; znamenawše pak, že Libuše, dcera Kroko-

wa, ohledu na rodinu Wršowc nemagjc, rolnjku Pemyslowi pednost

dala, gemu se zasnaubiwši, zášj nesmjrnau se rozwášnili , kteráž

w krwi celého rodu tohoto takoka plamenala. Staré swé, od echa a

Lecha pocházegjcj práwo ke wláde zem slowem a dykau dobýwati

se snažiwše awolnými wdci každého pozdwiženj lidu se sawše, Po-

láky a Nmce proti knjžatm našim dráždili" a U d.

1) Obšírn bitwu fladenheimskau Voigt popisuge, Voigs Híldenbrand,
als Fabst Gregorius der Siebente uud sein Zeitalter, S. 545.

22*
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O ý k a,

Betislaw I. Wršowcm Zatec a Litomice odegmul, a rodinu

ta sob pcškodnau z ech wypowdl. Z pjiuy té r. 1100 uwigiligj

sw. Tomáše od Lorka, z náwodu Božegc a Mutiny Wrsowských, když

z lowu gel, u wecr zawraždn gest. *)

fiatka.
„Léta Pán 1108 Swatopluk hrad Wršowc ztekl a z koen roz-

boil a Wršowské wšecky zamordowal, krom gednoho, eeného Tista,

skrze kteréhož potom se swta sešel, a proto uinil, že neupjmné a

lestné k sob ge býti poznal." 2
) Kosmasa prwnj pokraowatel smrt

djtek Mutinowých pežalostnými popisuge slowy: „Byla to pacholátka

mraw zpanilých, obliege krásného a tak milostného wzhledu, žnby

ani wýtený umlec w kosti slonowé ani malj na stn ge tak zdaile

wypodobiti nemohl. Patili sine , kterak nebožátka na námstj byla

wleena, astgi wolagjce : Matiko má! o matiko má! — Tu ukru-

tný kat obma gako selátkm hrdélka nožem podezal. Lidstwo w prsa

se bigjcj prchalo, by nepatilo, an zlosyn lak ohawnau páchá wraždu."

Ginj pak z toho rodu, ktej se sem i tam ukryli a tak žiwoty zacho-

wali, rozutjkali se do Polska a Uher.

msta.
Léla 11 00 cjsa Gindich V. s wogskem silným do zem polské

wpadl, chtge ku placcnj dan polský národ meem a ohnm pinutiti;

knjže Swatopluk se sborem Cechu k Nmcm byl pirazil. Msto

Glogol (Hlohow) wogem cjsarským obleženo. Tenkráte Swatopluk a-
sto tagné snmy s Giiidichcm ejsaem mjwal, k tomu geg nakloniti

1) Knthen ze Sptinsberku,

2) Kutiícn ze Spriasberku,



chtSge, aby Boiwogi braíra swému wšecku nádegi k opauowánj stolce

kujžectwj eského odegmul. Práwe" au Swatopluk gednoho asu zwe-

era stan cjsaw byl opustil, Tistau WrSowským zawražden byl.

mlyná daupowský.

Štpán II. král uherský a Wladislaw I. se na mezjch moraw-

ských s etnými pluky sgeli, by rozepe dáwné mezi sebau klidn

porownali.

Uherský ngaký zlosyn, gmenem Žolt (Bonfin geg Zaltham na-

zýwá), we sborech obogjho národu rozbroge našil , a tak wogska proti

sob osoil, že krwawá bitwa powstala, w njž posléz Cechowé nad

Uhry slawného zjskali wjtzstwj. Bjdný Štpán z bitwy utekl, *) an

Wladislaw Cechy do wjtzné see wedl. Co o statenosti Gijka dau-

powského, a pwodu erbu pán Dupowských Hágek, Pulkawa a t. d.

wyprawugj, oí samé staré kroniky o hrdinském onnom Saafu, praotci

hrabcjho rodu Šaafgotšského, kladau.

Solbslaw.

Allein dieser (Sobieslaw) nahm weder Riicksicht auf die Vorladun-

gen, noch auf die Drohungen Kónig Lothars, sondern rustete sich mit aller

Macht und sprach: „leh hoffe, dass durch Gottes Barmherzigkeit und

die Verdienste der heiligen Mártyrer unser Land nicht Fremden wird zu

Theile werden." Bei Chlumetz, im koniggratzer Kreise, versaramelíe

i) I uherstj spisowatelé Stepána II. co podlého a bjdriého wypodobugj.
„Er war ein Fiirst yon mittelmassigen Gaben, und was er noch Gu-
tes an sich hatte, war durch seine ausschweifende Lste und Eigen-
sinn vollends verdunkelt."

Windisch Gesch. der Ungarn S, 102.
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Sobieslaw seine Mannschaft, und erhielt, wáhrend er bei Tisclie sass,

die unerwaríeíe Nachricht, dass ein deutsches, von Lothar gefiihrtes

Heer nicht wcit mehr entfernt sei. Sogleich traf er die nóthigen Ver-

theidigungsanstalen, liess aber, damit der Weg der Giiíe nicht unver-

sucht bliebe , dein Kónige durch Abgeordncte sagen: „Nach alíer

Siííe stehet den bóhmischen Grossen die Mahl ihres Herzens zu; dem

deutschen Konige aber nur die Bestáttigung des Gewáhlíen. Warum

ersiunest du Nenes und Ungebuhrliches , welches abzuwenden wir das

Aeusserse zu wagen bereit und entschlossen sind? Des allmach tigen

Gottes wahrhafíe Entscheidung im Kampfe wird derMitwelí und Nach-

welt ein Merkzeichen bleiben, auf wessen Seie sich die Gerechtigkeit

befand." — Diese Vorstellungeu schieuen aber dera Konige und den

Grossen um so weniger einer ernsten Beriicksichtigung werfh , da

Otto wiederholt versicherte, es bediirfe keiner Waffen, jecler Bóhme

wiirde zu ihnen ttbergehen, man konne wie zur Reiherbeitze ins Land

ziehen. — Ohne alle Vorsicht rttckte hierauf das deutsche Heer, wel-

ches nur elwa 3000 Mann záhlíe , zwischen zwei hohen Bergriicken

vorwárís, wo der enge Raum gegenseilige Unlerstulzuug hinderle, und

ausserdem hatten viele, des sehr tiefen Schnees halber, ihre unbeque-

men, schweren Waffen unvorsichtig zuriickgelassen. An der engsten

Schlucht des/Wcges úberfiel Sobieslaw mit seinem, an Žahl iiberlege-

ncn in drei Abtheilungen gethcilten Heere plótzlich die Deutschen, *)

entweder, wasdas Wahrscheinlichere ist, durch eigene Klugheitauf die—

sen Pian hingeleitef, oder, wie Andere wollen, durch verrátherische Mit-

íheilungen einiger Grossen im Heere Lothars dazu angewiesen.

Der Sieg der Bóhmcn war vollkommen; an 500 Deutsche fanden

ihren Tod, viele wurden gcfangen, und nur die Hutcr des Gepácks und

die michstc Umgebung des Kónigs retíete sich mit ihm auf eineu Hli-

gel, welchcr jedoch sogleich cbenfalls eingeschlosscn ward.

In dicser bcdrángtcn Lage crsnchíe Lothar den Hcrzojr, er moge

zu ihmkommen; was allerdings den Wunsch einer schnnllen und milden

Aussohnung beslimrat genug andcutctc. Die siegcsfrohcn und zornigcn

i) Anselmus Gerabl. Waldec. chr. 808. — Chronicon Waldsassense 04.

Northof. 383.
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Bohmen riefen dagegen : man solle die Fursten fíir den ungerechten

Angriff odíen, und den Gefangenen Heu zu fressen geben, da sie alies

And re iffi Lande grausam zersfort hátíen.
2
) Sobieslaw antworíete

ihnen : „Solehe Harte muss die De.utscheu zu schwerer Rache befeuern,

auch ist es kein Wunder, dass ein Fiirst Schaden thut nach seiner

Maehí und Geburf. Jeden Schaden kann ein Land uberwinden, heine

Mulíer kann aber einen Fiirsten zum zweiíenmal gebáren!" — Die

Bohmen uníerwarfen sich der Weisung ihres Herzogs, welcher jetzt

mit wenigen Begleitern unbesorgt zu Lothar ging und sprach : „Nicht

ans Verwegeiiheit haben wir dich beleidigt, oder die Deiuen geíodíet;

sondern wir wollten nur unseren Nacken einem nenen Joche entziehen

und unseren Vátern in der Freiheit gleich bleiben.

Goíles Urtheil hat entschiedeu. Otto, der Urheber des Streifes, ist

íra Gefechíe uingekomraen , und wir verweigern nichts , was unsere

Vorfahren der Majestát der deutschen Herrscher darbrachten. Was

stánde aíso jetzt einer vollkommencn Aussóhnuug entgegen? Lothar

erwiederte : „Nur Otto's flehentliche Bitíe hat uns vermocht, gegen

dich zu ziehen; jetzt mogest du mit Gottes Beistaude Herzog sein, und

imraerdar unser und des Reiches Freund bleiben!"

Rauiner's Geschiche der Hohensfaufenj 1. Band, S. 310.

Wladislaw král.

Roku 1156 cjsa Fridrich Barbarossa Wladislawa II. korunau

Ikrálowskau ozdobil* Z wdenosti se nowý král uwolil, s cjsaem do

'Wlach proti odbgcm niediolánským táhnauti. Daniel biskup pražský,

gasným ducha hledem do politiky onnch bas nad gine se wynášege,

obzláštn" radau swau krále k taženj onnomu náchylná uinil. Wladi-

slawa osobn do Wlach prowázegjcj biskup maudrostj a zkušenostj

wlastnj na krále eského, gakož i na cjsae Fridricha psobil.

2) Hofmann Clir. Bohemiae 47,
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Tagemnjk Danielw, kaplan Vincentius, oeiíý swdck wšechnch

w onnom íaženj podniknutých in, nám obšjrné popsánj taženj tohoto

zanechal *)

I. Snm.
Páni eštj hnwem na biskupa Daniele se oboili, an gich zprá-

wa došla, že Wladislaw bez piwolenj staw do Wlach polem táhnauti

S3 uwolil. Král však wkráce mysl weškeré šlechty sob powolnu

uinil, na snmu pražském mezi ginými takto howoe: „Bych se cj-

sai za Cest mn proukázanau zawdil, wlasfnj wfilj weden, sem slib

ten uinil. Kdo mn w pedsewzetj mém nápomocen býti žádá, tohot

dle slušnosti poctau a penzy potebnými obdajm; mrzký nedbala

-wšak, ženskými híjkami se kochagjcj , doma w lenosti at klidn

sedj."— echowé, ta slowa slyšjce, proti Mediolánu se oružili, awtšj

djl šlechty a wládyk eských se k taženj radostn chystal ; w pjsnjch

a howoru tenkráte gen hlaholy o mediolánském obleženj znly.

IV. A d d a.

O statenosti ech w Lombardii Vincentius takto pjše

:

„Bernard, syn Sobslawa (bratra králowa), a rytj statený Odolán,

syn Ztryšw , s dwma zbrogenci brod (pes eku Addu) wynalezfi se

snažili, marné ale hledánj býti uznawše , do eky sau se uwrhli, an

gediný zbrognoš ge sledowal. Widli sme, kterak se wlnami koloíagj,

akže te na konjch zhru se spalowali, te opt kon nad nimi se

toily; konen pedce pomocj Božj beze škody eku peplowali.

—

Když krále zpráwa došla, že dwa rytji wlny eky sau peplowali;

tu stoly gsau pekoecny, w bubny udeeno, wogsko se zbrogj, a král

Wladislaw, rytj rekowný, pjkladem wlastnjm wšech osíatnjch ped-

cházegc 2

), pluky swé rozhorlil, do wln se uwrci.

1) Vincenlii Canonici Prag. Chronicon.

2) Jpso rege AVladislao, slicnuo juililc, cos praecedenle. Vincentius.
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Tak milostj božskau zachránni, diwoce baujej wlny sau pe-

pluli. ech keát peplowaw Addu, s plukem swým na nepra

-

lely se oboe, se wšech stran ge potjral. Wlaši poraženi gsau, množ-

stwj gich též swázáno a do zagetj odwleeno. Z obogj sírany se zwu-

ky k obloze zdwihagj: ech nad wjtzstwjm plesagjcjch, Medio-

lánských nad strastj kwapnau bdugjcjch."

V. D a c i o.

O cínu hrdinském krále našeho pi obleženj Mediolánu následu-

gjcj zpráwy J. Schon podáwá: „Mttde von Ansrengnng des Tages

und mancherlei Beschwerden des Krieges, gingen die Krieger des Kai-

sers zur Rube, sobald die Sonne uutergegangen war nnd an dem dun-

kelblauen Himmel die goldenen Gestirne Italiens heraufzogeu. Die

Mayláuder dagegen wachten , auf ihren Vortheil bedacht , nnd unter-

nahmen in friedlicher Stille der Nacht einen Ausfall auf die Scbaaren

des Pfalzgrafen ara Rhein und des Herzogs von Schwaben, weil sie

geringer an der Žahl waren, denn die ííbrigen, und tou den auderu

Truppen etwas ablagen.

Die Mayláuder verjagten muthig die Schildwachen tou ihren

Plátzen und sturmen in die Želte, Tod und Yerderben um sich her

verbreiíend. Da fuhren Conrads und Friedrichs Leute aus dem Schlura-

mer empor und griffen noch schlaftrunken zu den Waffen; lautes Ru-

fen, Angsígeschrei, Eisengeiyirr klang verworren durch einander.

"Wie der Konig Wládislaw das Kampfgetúmmel hote, so liess er

'sogieich die Seinigen aufsiízen, und eilte uber Stock undStein zu Hiilfe

daher, unter muthigem Drommettengeschmetter. Die Deutschen, als sie

den Schall vernommen , fassten frischen Muth und ermunterten sich

wechselweise dem Feinde zu stehen. — Mit der Ankunft des Konigs

gewann dasGefecht eine andere Gestalt. GleichLówen stiirzten sich die

Bóhmen unter die Maylánder, die schon glaubten den Sieg in deu Hánden

zuhaben. Mikuss Zuiser, Gerard, Sohn des Grabissa, ritterliche bóhmi-

sche Jungíinge, starben den Heldeutod. Der Konig Wládislaw war sefs

dort zu finden, wo die grósste Gefahr drobte. Mit eigener Hand stiess

er dem Fahneufráger der Maylánder Dacins (den sie zu ihrem Herzog

23
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erheben wollten, der Sage nach) die Lanze durch den Leib. Schon er-

glánzle Tom rosigen Schimmer wieder der Ost, da verraochten die

Maylámler nichí mehr Stand zu hallen und wendeíen sich zur Flucht,

viel iheueres Biu! an den Speeren und Schweríern der Bóhnien und

Deutschen zuriicklassend."

Maylaud und der Barbarossa, tou J. Schón. Hormayes Archiv

1824, S. 495.

VI. Koruna.

„Dominas autem imperator, imperiál! diademae axornaíus , in

meriio (enforio suo fribunali residens , ubi haec fiebant divina, quod ei

rex Angliae miserat, maximum et de opere mirabili, dominm Wladi-

slaurn regem Boliemiae post toí labores et regalcs triumphos, coram

íot tam Allemaniae quam Italiae principibus regio donat et exornat

diademale" etc.

Dobneri Monumenla List. t. 1. p. GO (Vinceníii Chronicon).

VII. Pohe b.

„W táto wšafc bitw w kw ta mladického wku padli: Mikuš,

Otto Zwesíec (Pulkawa : Mikuš, Otto a Zwsíek) , Garardus , Grabiso

wclkého (syn?), bogugjce co Iwowé silnj. Tylo sme s pánem našjm

Danielem biskupem pražským w opatslwj „Vallis clara" nedaleko

Mediolánu s pewelkým. želem pohbili."

Vinccntius.

Paustewiijka poltclb.

Newj se, kde Sob&elaw, „selský knjže" nazwaný, knjželslwj gsa

zhawcn, po krajinách blaude žiwot dokonal. Geho tlo wsak do Pra-

liy piwezcno a na Wyšehrado poccslnS pohbeno gest (r. 1J30).
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Sefcerkowe.

Konrád, prwnj markrab morawský, korun eské* se podrobiti

odporowal, ponwadž odejsae samého Morawu lénem byl obdržel. Fri-

drich knjže eský tedy bratra swého Pemysla s wogskem proti Kon-

rádovi wyslal ; bitwa krwawá mezi ekau Gjhlawau a wesnicj recenau

Lodnice (we znogemskéra kragi) se strhla. Opat Gerlach bitwý lode-

nieké popsánj mistrné nám zanechal: „Knjže Fridrich Pemysla bratra

swého podruhé s eíngšjm wogskem proti Konradowi wyslal. Konrád

téhož zpráwu máge, se silným Nmc a Morawan zástupem gemu

naproti se hnul. Na mjst Lodnice nazwauém krwawý a dlauho ne-

rozhodnutý bog sweden, takže zwuk a ryk bogugjcjch, hlucenj lidstwa

a kosíwa a chesfnj zbran až wKunicjch, pes mjli odíud zdále-

ných, slyšan byl. Wilém Kaunic, zakladatel chrámu (klinického) kru-

ný piodli máge lišj kožj, která nesjslnými rozednina byla ranami,

pedcenažiwu i s bratrem swým Oldichem zbitwy wywázJ, a to skrze

zásluhy bratr a sester, za neg w kláštee kunickém orodugjcjch
1
).

W sei té tak weliké množstwj eských a morawských šlechtic padlo,

že do gediné gamy gich deset, patnáct i dwadeet uwrženo, pak rumem

a kamenjm zawaíeno bylo. jCechowé pedce wjtzstwj dobyli" a t. d,

Powst o Ratiborowi wršowském se u Hágka, Pulkawy , Lupáíe

\ a ginde nacházj.

i

W králowslwj prnském podnes gest rodina hrabat Wrsbwc Se=

kerkowských, kwete. 2
)

1) Wilémowi z Kaunicfi, genž roku 1176 w putkách mezi Sobslavem
a Giudichem Rakauským zem Gindichowy pehrozn byl plenil,

pokánj papežem uloženo bylo, klášter a chrám Pane wystawti. Ka-
gj c3 rytj, otci swatému zadost uiniti chtge , klášter nákladný
wystawl, gegž Rže nebeská (Rosa coeli) hažwal. Ostatky skwo-
stného toho stawenj pod hradem kúniekým podnes se spatngj.

Chronicon Silvense ; Dobueri Annales Hageciani t. YI. p. 498,

2) Wía : Genealogisches Taschenbuch , Gotha 1835 : Wrschowetz Se»
kerla von Sedcžow. Evang. Conf. Ostprcussen.

23*
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11 r a 1 j.

,,Pán Pemysl a pjzniwci geho, totiž Ceirin (ernín) a ninozj

gmj s wogskem až ku Praze táhli, hofowi buto umjti neb s pánem

Pemyslem žezla se zmocnili. Proti nim knjže Wladislaw s biskupem,

opatem a ginými maudrými muži se wyzdwíhna, akoli pewýborné

wogsko mel, od práwa swého poustaupil, blažjcj pokog zemi, a sobe

lásku bratra zachowati chlge. Usnesl se sedy s bratrem, by totiž onen

Morawau, ten zemj eeskau vvládl — a oba sgednoeeni takm gedné

wle byli. Cbron. Silvense (Gerlachus).

Hody krále Wáclawa.

Wladislaw, syn krále Wáclawa, s Getrudau, synowkynj FridricJia

knjžcte rakauskébo zasnauben gsa, suj Rakausko zddil j též roku

1246 za wládae národu polského wywolen byl. Nebylo mu wšak

lze, dlauho sláwy léto zemské požjwati, neb osm ínsjc po swate-

bujch hodech wýtecný králowic síudenau mrtwolau se stal. —
Kterak preslawný hrdina Jaroslaw Šternberk zemi eskau ped

hrozným wpádem diwokých Tatar obhágil, wbec vlastencm známo,

au neywýtenegšj národu eského báse, w Rukopisu Kralodworském,

Jaroslawa našeho tak slavvn wclebj.

Pemysl Otakar IVelký.

Mnoho, pemnoho — prawdiwého i neprawdiwého — oOtakarovri

II. psáno; poehybowali w.šak gest, zdali kdy slastnému skaumaíeli degií

vlaslenslvých se podarj, pravvdiwý, neslranný úsudek o inech apowa-

ze muže ncyznamenití; í>sjho z rodu Pemyslowa pronesli. Horliwému

zpytateli [historie eské nemalé pekážky dráhu prawdy zamezu&j,
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totiž: nenáwist cizjch kroniká, sláw krále slowanského nepegj-

cjch; pjsné pak namáháuj Oíakarowo, by swéwolnosti obecensíwu

škodjcj šlechtic rakauských a štýrských konec uinil, a z namáháuj

téhož pochúzegjcj krwawé, asto zdá se ukrutné saudy nad rytjr-

stwem, laupežj a wraždau se bawjcjm; konen kruté záštj nkterých

pán eských, gegichžto sobctwj a hrdé neodwislosti Otakar pjsné

meze uslanowil : záštj obzwláštn pán Rožmberských aneb Wjtkow-

ských, kíeíj, bohatstwjm a mocj nesmjrnau tém králm eským se

rownagjce, rznice a newole zbuzowali, gimi wyššjho stupn neodwi-

slosti dosáhnauti chtjce, atak neyhlawngšj pekážkau zwelebenj moci

králowské se stali. — Mnozj tedy králi Otakarowi nehrub pegjej

cizozemštj a eštj (rožmberštj) spisowatelé, o to se pokaušeli, obraz

wlády Otakarowy škared zhanobiti.
l
) Kterak tedy tsno zpytateli

po prawd taužjcjmu, prodrati se mlhami záštj a náružiwosti k gasné-

mu obrazu prawdy

!

Pamtihodné gest wšak to, že tém wšickni sauasnj kronikái >

gednagjcj o Pemyslowi II., negen sláwu in hrdinských, ale i cnost,

šlechetnost srdce a pobožnost krále našeho s neobyeguau horliwostj

1) Na dkaz, gak ohawné kiwdy spisowatelé strany rožmberské králi

Otakaru initi se neostýchali, budiž tu zlomek ze staré básn „Král
Pemysl Otáltar a ZáwiŠ" umjstu, která se nalézá w asopise esk.
Museum 2. ronj bli.

„Pán Zdrad pán koruhewnj w zemi bjsse , Ten rádce krále

eského neywetsj bjsse.

Ten krále Pemysla z mnohé wci rád kárásse, ka: nera se

sápati w neznámých wodách a cizj zemi wjce, atjtebe Sasicowé ne-

podskocj a škody neuinj. Z toho se na welmi rozhnwá a i hned
o to myslil, kterakby geho hrdla zbawil.

I wyludj geho ped Prahu, gakoby se s njm chtl o poraditi,

i káza swým služebnjkuom na tom mjste hned zabiti. A na tom mjst
kázá klášter postawiti, a zbožjm welikým geg nadati, a kižownjk
w nm ustawiti" a t. d.

Zdrad wšak nebyl rádcem Pemysla Otakara II., ale dáwno
pedtjm krále Wratislawa, gehožto syna Betislawa Zdrad ej dt-
kliwau popudil, že ho Betislaw zabiti dal. Stalo se to bljž Brna 1.

1091 a ne u Prahy. Klášter také kižownjk, totiž strážc hrobu
božjlio na Zderaze giž ped kr. Otakarem od pana Kogaty z Mostu
roku 1227 nadán byl.
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welebj. Dkazy toho nám mezi jinými poskytugj : Ebcrhard z Alfa-

chu, genž na poátku trnáctého stoletj žil a dgepisy (annales) wé-

vrod rakauských, baworských a šwábských od roku 1273 až do 1305

6epsal 2
); obzwlášf wšak pokraoivatel Kosmy druhý, a František

kanownjk pražský, k nimž také Pulkawu fcjtati slušuo. Nepjzniwé

usadky o králi Pemysla II. se tém wšecky bez wýgimky w po-

zdgšjch sloletjch vyskytly.
3

)

VI. Porážka MaSaru.

O porážce a utonutj Maaru w ece MorawS se we psanj Oía-

karowu papeži Alexandru IY. zaslaném následugjcj mjsto nalézá

:

„W tom hned na ty zástupy tch zuiwých a we swau moc daufagjcjch

nepátel našich gsme se oboili, kteréž pán Bh náš netoliko našimi

rukami a našich rytj mužuostj zastrašil , ale swau mocj a swých

nebeských rytjw nám poraocj uinnau na bh obrátil, tak že ako-

wau prudkostj uljkagjcc w hromadu se stlaili a do eky Morawy

wbhše padali, a naši ge s Božj pomocj snažn bili a mordowali, až se

reka ta wšecka gimi naplnila a krwj ranných se zerweuila, tak že

tch utjkagjcjch od twái Božj hjšnjkw mnoho tu zahynulo , že pes

lidská tla a ztopené kon, gako pes udlané mosty, naši ge hnali

a mnoho tisjcw gich zmordowali."

Conlinualor Cosmae (dle peloženj Hágkowa).

2) Tyto letopisy nacházegj se w anisii lect. antiquít.'

S) Sem náležj slowa gádrná Balbina našeho : „Ac erte majorem a no-

bia fidem reposcunt ii, qui Otogari aetate \ixere , et Otagarum de
facie et de heroicis facinoribus editis novere, quam ii, qui postea

fortunám laevam Otogari respicientes, et ipsi laeva, minusque laetk

de tanti regis virtutibus posterorum memoriae coinmendarunt; saepe

enim (proh dolor !) liistoriae scriptores (nisi incorruptissiini sint,

quique velut sidera contrarium vulgo et nimido iter teuere ausint)

saepe, inquam, in transversum aguntur, et fortunae quoque suam
pennam accomodant, cum sinm \entus impleverit, vc.liíicantes

non enim quia corpore periit, continuo animo periisse existiman-

dus est.

Balbini Kpit. Notac in Cap. XV. L. III.
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VII. Koruna cjsarská.

„— A Oudeg z Rjan, komornjk králowstwj eského ..... pan-

ský potaz wynesl tmito slowy ; „O weleslawný a neynepemožengšj

králi eský a pane náš I rozwaž prosjm , sám u sebe, kdo z lidj

smrledlných mže se íwé moci pirownati? Pán Bh na nebi kraluge,

a ty na zemi powolenjm geho panugeš i nad knjžaty, a nenj žádného,

kdo by se mohl íwé wli zprotiwiti. Neznámé a nepjgerané gsau to-

to tob wei, ku kterýmž t potahugj cizj národowé ; pi takowých w-
cechbýwagjdiwnépjhody. Se na stolici otcw swých, wšak moc kra-

lowánj twého po wšech stranách swta se rozhlašuge. Twé gméno slá-

wné i po bezjch moských gest oznámeno. Co gest nad to wjce tob"

potebj, anó i knjžata tob poddanost zachowáwagj ?" —* Otakar slyše

chwálu swau, také i králowstwj swého mocnost, piwolil k tm eem,
a na ten as takowého dstogenstwj cjsarského wolnS a swobodnS

pigmauti moha, tjm od sebe stril" a t. d.

Martina Peicla Kronyka eská djl 3. str. 115.

Vffl. Wjtkowci.

Pánowé Rožmberšíj msto pewné Hradišt (na gehož mjst po-

zdgi Tábor wystawn) w drženj magjce, z nho pluky swé k odbogi

a laupeži asto wywádli ; pewnost tato tedy král, gakož ku komoe

králowské patjcj, nazpt požádal. Páni Rožmberšíj wšak odporní

gsauce wli králow, Hradišt zpálili.

„I spálichu msto Hradišt,

w trh uaywtšj když bjše,

a pusto ge uiuichu

a potom zdi okolo nho zboichu."

Tak báse o Otakarowi, pérem náružiwého záštj proii králi psaná,

wyprawuge. „W trh naywtšj bdyž bjše, spálichu msto"! — hrzné

to stoíetj, w nmž opowážliwost šlechty takowého stupn zloinnosti

dosáhla! Kdož to zdrawým rozumem powážiw, pjsné Otakara s bug-

nými šlechtici nakládánj gešl kárati bude? — Ostatn se domnjwám,
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že starý onen rukopis : „Král Pemysl Otakar a Záwiš" w asopise

Cesk. Museum 2. r. b. urojstný onno „vetustissimum bohemici crip-

toris chronkon" gesí, gehož obsah Balbin krátce poskytuje. Balb.

Epit. Notae in Cap. XV. lib. III.

IX. Kun h u t a.

Záwiš wzdlanostj a gemnostj powahy nad gine* se skwaucj, co

básnjk a zpwec wýený lásku králowny Kunhuty sob zjskal.

„Také geg proto (Otakar) wyhnal bjsse,

Že u králowé na fregi bjsse."

Tak prawj starý onen rukopis. Komuž asi milostná pjse „Ach fy

níže, krásná rože!" z Rukopisu Kralodworského neznáma?

X. L i s t

„Když král tento eský giž k bogi zegtegSjmu prjprawy inil,

Me tu z leženj nepátelského geg zpráwa listem došla, kterak nkterj

wdcowé wogska Otakarowa se spikli, by w bitw zegtegšj se zrádn

krále zmocnili a geg w moc nepjíele wydali. emuž když král

eský porozuml, wládyky do stanu králowského powolati kázal a beze

wšj zbran mezi 116 wsfaupiw mluwil : „Neozbrogen gsa, ped wámi

stogjm; akoli we waši wrnost dwru swau zakládám, pedce toho

gsem mjnnj, že gestli nkdo z wás zrádu proti mé osob obmeyšlj,

len aby wdl, že lépe uCinj, když m te samého zawraždj, než aby

w bitw zegtegšj mnoho lisjcrt lidu semnau zahynulo!" Wládyko-

wé wšak swatau pjsahau se králi swému zawázali, wrn a statn

s njm bogowali.a

Eberhardus ab Altach.

XI. Milot a.

Zráda Miloty wjlkowshélio wbec známa; mén wsak známo, že

Zuwiš ped hitwnii niorawanskau krále žádal, aby geg na milost prigal,
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horliwe" gemu w bitwe' slaužiti pípowjdage. Pipomcnutj též hodno,

že Záwiš, zawržen gsa králem Otakarem, žádné stran nepomáhal.

„Pjše Eberdorfer, že pi té bitw u Znogma mezi cjsaem Rudolfem

a Otakarem králem eským 1. 1278 zbhlé pán Záwiš žádné stran

nepomáhage, ml s páíely swými gjzdy dobe opatené dwa íisjce ko-

jvj.
S (Rosenberské kroniky wýtah, w Musegnjku 2. r. bh 4. sw.)—

Heslo wogska cjsarskéko bylo: „Kristus 1" heslo Otakarowo : „Praha!"

XII. Pole morawanské,

Sláwu wnau sob a rodinám swým rekowé onni zjskali, ktej

po boku krále bogugjce, s njm w seci padli, tak wrnost swau krwj

wlastnj celému národu dokázawše. Arciže gména statných onnch

Cech pozdgšj gen kronikái kladan. Tlo Otakarowo do Wjdne" od-

wezeno a tam w kláštee minorítském u sw. kjže nepochowáno (pro

klatbu) tidcet nedl leželo , odkudž potom do Znogma peneseno

a tam pohbeno bylo; posledn pak léta 1296 rozkazem Wáclawa syna

geho do Prahy piwezeno a w kostele sw. Wjta žalostiw pohbeno gest.

Sauwcj spisOwaelé nám welebný obraz powahy a mrav Otaka-

ra Welkého zstawili, pjšjce: „Byl ten král nad gine nábožný; asu

postnjho w noci wstaw , s gednjm toliko služebnjkem po kosteljch

chodjwal a Pánu Bohu se modlil; postnjho asu na každý den pt set

chudých krmil a ge na weliký pátek docela odjwal, a téhož dne dwa-

nácti chudým starcm nohy mýwal.— Byl ten král muž welmi slawný,

až do toho asu wjtzný bogownjk, silný obhágce arozmnožitel vlasti

a králowstwj eského. 3
) Nebo za žiwota swého Rakausy, Štýrsko,

!
Korytany, Chebsko aginékraginy kzemi eské pipogil, pro kterýchž-

i to obhágenj žiwot swg nasadil a radgi smrt podniknauti než ztrátu

I tch zemj dopustiti chtl. Toliko Cheb msto s tauž kraginau pi ko-

mín eské až do dnešnjho dne pozstalo. — Byl král Otakar welmi

štdrý) wýwodám, knjžatm, pánm a rytjm liogné dary na zlaí 3

1) Coutínuator Cosinae,

24
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síjbre a drahých odwjch rozdá vyago. Pi dwore geho se wšecko bo-

hale skwlo. Nádoby stoluj a picj, lofiž mjsy, nože, jše, gichž pi

hodowánj se swými hosty a ryíjíi užjwal , z ryzjho zlata aj siVjbra

misim stru^eny byly.
x

) Wdow a sirotk byl werným a mocným
ochráncem proti utiskowánj a násilj jnocngišjch

;
pestupky zákon

pjsn trestal, na osobu se íieóhljžege. — echm prý nepál; bez-

pochyby sobným, zpupným a odbguým Cechm, neb wtšj djl šlech-

tic wlasfenských s njm wrn bogowal a na poli morawanském krwa-

\vý dkaz wernosfi obetowai králi slawnému. S nmeckým odbngným

rytjrstwem w Rakausjch a Styrsku zagisté pjsn°i než s eskými

pány nakládal, onny.na hrdle hanebn trestati, kázage. Sprawedliwost

prjsntí snad neyhlawngšj chybau krále Otakara byla!" 2
) Což ledy

sauditi máme orauhawém s památkau welkého krále našeho nakládánj

nowgšjch , obzwláštn nmeckých spisovatel? Gest to hmyz ne-

patrný, genž unohau welebné sochy králowského welikána se hemžj

!

IV i ci e n j.

Kterak ukrutn Oto braniborský, porncnjk mladého Wáclawa,

gemuž správva kiálowstwj eského swena byla, vv našj wlasti sob

pocjnal, gi laupil a hubil, a gaké následky z hrzné této wlády po-

vystály, to yySc Kosmy pokraowaícl, co oitý swedek, žiwými a stra-

šnými barwami vyobrazil, an wyprawuge: „Wláda zem eské kázal

.swýui Bramburcm, aby se wzáslupjch po wšj zemi rozešli a rozgeli,

a w Šecky Cechy hubili. echowé to slyšjce , a zwlášt ti, kíejž we

wsjch neohražených bydleli, opustivvše swé prjbytky, s ženami a s dtmi

i se swým dobytkem w hustých lesjeh a skreyšjch obývali tak dlauho,

i) Continnator Cosinae. Pelcla Kronika eská 3. djl, str. i. ).").

2 ) Myšme modle konení; slowa Františka kanownjka pražského na
Pemysla Otakara se wztahugjcj : ,,— — — potens et strennus, rjui

geiterbsítáteni bietitia r-égiae virtuosorum opermn magnificeutia nndi-

<|ii" <lerora\il, et ip.se n^iiuiu smi ni sapienter rnpiens gnl>ernare,

fnit reipablicae sednlas instaurator, fegea coudidít, et populmu smím
jnstitiae regulia illnstravit, se ipso exemplnm virendi caeteris con-

slilnens et exemplár, et regní sni íucollfl de páce satagens providere,

Francisci Chronicon pragense, cap. II. p. 22.
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až* zima pišla a snhowé spadlí, tu ge íeprw Bramburci, gako sleduj

psi zw lesnj, wyhledáwali a ge gjmali, laupili, swláeeli, muili

rozlinými mukami, chíjee od nich penjze mjíi ; ktej eho dáli nemli,

eaíy s uich pobrali, netoliko kabáíy a kyíle, ale i košile, Nktej pak

pi welikých horách a skalách s ženami a s djíkami bydleli, tu kdež

ineli nádgi, že se ped Bramburci ukrygj, pi ohnjeh lehali a tak se

ohjwali, až na nich odwowé shnili aneb se opálili, že nazj choditi

musily, a ti také hlad weliký trpli. Okolo Mlujka a ginde mnozj se-

dlákowé, kíej penz swých dáti nemohli, byli do Labe uwrženi

a ztopeni, ginj až do smrti rozlinými mukami trápeni, meem zmor-

dowáni, olinm spáleni, hladem aneb zíman umoeni, a giuýini ukru-

tnými zpsoby ožiwot pipraweui byli."

„Z toho wznikl hlad mezi lidmi. Sedláci a emeslnjci, kíej ped

tjm bohaíj byli, rozprodawše swých nábytk, žebrat chodili. Do uisé

pražkých puštni gsauce, almužny prosili, mštanm gjdla od ohn

kradli, aby hladem nezašli. Potom když brány mstské zawcny byly,

lid ten hladowiíý okolo Prahy mrchy zcjplých konj
,
psw a giných

Iiowad požjral, a že as zimuj nastal, mnozj ped branami pomrzli. N-
které matky, lásky materské zapomnwše nad swými dtmi, syny swé

zabily a ge gedly; we wsi Haraž eené dcera wlastuj swau matku za-

bila, na kusy rozsekala, waila, pekla a sndla. Giuj obšené s šibenic

sawše, gich žráti sob nezoškliwiíi, a takowé hrozné wei seth i tam

w echách se wjce daly, aby lidé hladem neumeli. Potom pak poal

býti weliký a náhlý mor. Takowá rána moowá když se wjc a wjce

rozmáhala, w Praze nktej domowé, z kterýchž lidé wymeli, pusti

zstali. — Obec tedy pražská zgednala mnoho dlnjkw, kíej pro-

stranné hroby aneb gamy kopali, tak aby se do každé as tisjc tl mr-

fwých položiti a zahrabati mohlo. — Ti pak hrobowé djwe šesti m-
sjc wrchowat naplnni byli. Potom pak, na garo, když zem roz~

mrzla, wozili tla mrwých za bránu, a tu ge pohebowali, a tak se

pojtalo , že na dwadcet tisjc mšTan w Praze od moru pomelo,

Wenku pak po kragjch íidcekrát wjce, totiž šestkrát sto isjc iidj

fjm morem zahlazeno bylo."

Tak strašnau dobu tuto wlasíi eské Martin Pelcel, dle Kosmo-

j$ra pokraowatele, popisuge.

_ 24-
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O u li a*

„Pí konci pak roku tohoto, totiž sestmecjtmý den prosince mSsjcc

ukázala se nad Prahau duha welmi gasná a weliká, a wsecko msto

pražské obkljila. Takowá wc že se Pasu zimnjho ukázala, wsickni

se diwilí, a z toho mnozj prawili, že bude pokog w eské zemi, neb

gako duha Laue zasawuge, tak pán Bh wšemohaucj swau milosfj

íakowé bauky a tžkosti lidské že zasfawiti a petrhuaufi ráj.

A 6falo se tak , nebo pigeli poslowé do Prahy, prawjce, že Wáclaw

knjže eský do ech gede. u a t. d.

Pelcla Krou. eská 3. djl, sír. 159.

ti f í fe a.

Dobrotu a šlechetnost Gilky, dcery cjsae Rudolfa I., kronikái

naši s horliwau wýmluwnosij welebj,

I. Andl si z jej.

Pjše Opat Zbraslavský, genž toho asu žiw byl , že ta GitJea

byla knžna nad gine milosrdná a dobrotiwá. Když do Prahy gedauc

po cente sera i tam znamenala , kterak zem eská hubena byla, wel*

jni sob zaplakala a nad chudými lidmi, ktejž proti nj bželi, gj nau-

zi a mizinu swau pedstawugjce , ustrnula; i pohnulo se srdce gegj,

a ona ge tšila a gim slowy dobroíiwými pipowjdala, že se o n sta-

rati a pi králi, aby gim pomoci udlil, za n pimlauwali bude. a . d.

II. B á s n j k.

Zlomek pjsn miloslné krále Wáclawa púwodn zuj lak(o:

Pocíié — že veselé,

moio radost, moi želí

Gak rdže z pupy idácié

po roso sladco žže;
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celovach medná ústa,

o blaze, blaze mi!

o mysliú newymysli

!

spasen piézniú twú.

III. S m j e n j.

„Die Abgeordneten bothen irn Nameu der íisterreichischen und

síeyrischen Stánde, welche sich iu dieser Absicht zuStockerau versam-

melt halten, beide Herzogthúmer unserem Konige an, und versprachen

ihm allen Beistand, wenn er mit eiuer Armee, diese Lánder in Besitz

za nehmeii, kominen wilrde. Dnu sie waren mit Albrecbten desswe-

gen nicht zufrieden, weil er die natiirlichen Einwohner der Herzogthú-

mer, die Slaven , driickte , seine Schwaben schaarenweise ins Land

lockte, und ihnen viel mehr Gunst als jenen erzeigte. *) Der Kimig

versprach den Abgeordneten, ihr Begehren zu erfiillen. Da er nunmehr

Anstalten zu dieser Unternehmung mache, gab die Koniginn Gutha

Albrecbten vou allem, was vorgegangen war, Bericht, und bath ihn,

nach Prag zu kommen, um den Konig von seinem Vorhaben ab-

zuwenden. Albrecht folgte dem Rathe seiner Sehwester, kam nach

Prag, warf sich dem Konige zu Fússen, unterwarf sich und sein

Herzogthum seiuer kouiglichen Gnaden. Der Konig, durch diese De-

muth und von den Thráuen seiuer Gemahlinn, geriihrt versprach

.Albrechten
3
ihn im Besitze von Oestreich zu lassen, und so liess er

|

ihu getrostet wieder von sich."

Pelzels Geschichte der Bohmen. S. 142.

V. Ž e 1.

„A widauc (Gitka) , že z t nemoci newygde, powolala k sob
Kuurada, opata Zbraslavského, a odewzdawsi gemu swých klenotw

a zbožj, gemu poruila, aby to wše po gegj smrti mezi wdowy, sirotky

a chudé lidi rozdal, a tak sedmnáctý den po korunowánj Wáclawowu,

1) Franciscus c. 9. Chron, Auster. apud Petz.
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ío gest osmnáctý den Cerwna rasjce pobon w Pánu usnula, a wcdle

hrobu krále Otakara s welikým pláem wšeho lidu pohrbena bylá""
1
)

H o r 11 j c i.

„A když se ta wšecka wogska uBudgowic sgcla, táhli odtud

až kHoe Kutné, chtjce gi i sterai doJy stjbrnými sob aAlbrcchtowi

králi jmskéinu, páuu svrému, osobití. 1 položila gsau se wšecka

wogska ta na, širokých lukách, magjce Labe reku na plnoci, a okolo

kláštera sedleckého a Maljna pi potoku gednom, toho wdecni gsauce,

že ten potok tak bystrý, kterýž pjsek a karaenj nese, gim i gich ko-m kpilj pjhodný bude. I myslili gsau sobau stran, kerakby mohli

snáze a spšngi zkaziti swé nepátely. Nmci, Uhi a Bulgai, pribli—

žugjce sek domm hornickým, na n stjleli, a hornjci ijmž se gim

odplacowali. Byli na Horách dwa znamenitj ryfjowé, totiž Jan ze Sírážc

a Gindich zLippého, 2
) ktej se tam welmi udatn bránili a horám

škoditi nedali. Hornjci pak, znameuawše tak weliká a silná býti wogska

nepátelská okolo sebe, nebyli bez welikého strachu, a scházegjce se

spolu, o to mjwali astá rozmlauwánj , kterakby swé nepátely mohli

pemoci aneb zahnati, i wymyslili sob tuto chytrost : berauce ufreych,

kterého byli mnoho nachowali, a gine trusky gedowaté a pnky od

stjbra, to spolu w hotlech waili, i pustili to wše po potoku dol gáko

k wogsku bljzko. Nepátelé gich ten ged pigjce, meli napoád, i ho-

wada sich, atak se gich mnoho tisjcw jm oíráwilo, a množsíwj tch

nclidných pohan zcepenlo, neb to za sprawcdliwau v»c gim honij-

km se býti zdálo, nerailostiwým nepátelm nemilostiw se ukázati,

i) Erat enim (Guttat) inulier virtuosa et in oculis oinniiiiii \alde

gratiosa, uiide de ejus mote omneš a inajoribus usque ad minores

inultuiu conturbabantur. Benessius de Weitmil lib. 1.

Kt <|uis noii fleret et toto corde doleret,

Qtianto conspíceret, quod inortua forma jaceret,

Kt speculum verum, praeclarum Iioc imilierum,

Scrviins virtutem, tribucns aliisque salutem;

Laude fuit digna, generosa, pudica, bcnígna.

Franc.isci Chron. cap. II. p, 21.

2) fa horách Jan z Stráže a Gindich Ljpský bsta (byli),

Ta Iirdinv y paknauti (škoditi) gemu nedadsta (nedali).

alemil. p. 31C.
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ki,

Mi> gcnž gsau stjbra žjžnili, (rusky od sfjbra aby pili, že sluSná

wc gest. — Král Wáclaw II. mezi tjm asem shrimw swtig lid

eský a polský dohromady, položil se nedaleko -Hory.—- —* To zna-^

menawše nepátelé, gichžto mnoho od hladu, zimy a toho útreychu bylo

zahynulo; néehlose gimCcchuw ekati, 1 pišel nan strach, a hnuw-
Se se po pl nocí, dali se na utjkánj. — Jan ze Stráže a Gindích
zLippelio to znameua.wše., sjide.m §wým z Hory na.nepátely utj^a&jtjj

wyskoiwšc, mnoho JŠwáb-w zbili, li tak ge honjce aepagjce až

pes hranice wyprowázelk ,

*
'

%

' Pelclowa-Kronyka- eská djt 3/ str. 231.
í-> • »*••>...., , ,

P q i e. d. j\ e..
, . . .

Žádný král ceský.tolik králowsíwj. a zemj neml, gako Wáclaw
když po smrti maudrého a milostného otce- Wáclawa IL na stolec

dy zem Peské dosaupil. Náleželo totiž tenkráte ke korun
hralowstwj'PblsTié á Uhefsh, Imjžecfwj 'SlezsUTmarhr
Moawshé,'též Lužice, zem MjsensM\Cheísho. Cylto ney
stude mohutno.sti rodu ?emys(owa.

Z li a si n i j.

Neštastný mladjk WídawIII., zm{ eskaa g(m p
^r ^ . :

wowaw, w Olomauci auKadn zawraždn byl. A to sestálo ítwríý fcn
msjce srpna r. 1306. Sestra £eho Alžbta kázala tlo králowo „a
Zbraslaw. pivésti -a« wedle otce g«U pecfiw pohrbiti. — A lak
zhasla swjce hojcjMWstwj -eského,- i zahynul kmen- kráhlw slo
iránských, zapaanj áláwtf, kterýž ml poátek ód Pemysla Síadické
ho, ^ w Cechách^anowal pt set osmdesát a ctyry léta, a z kteréhožto
pošlo knjat.panojcjcji tšime,cjfma a králw sedm.



OBSAH.
Stránka

Úwod * 5

LibnSe ••• • •
8

Pemysl •

• / •
12

Duma u hrobu Peinyslowa 15

Styr a Slawog l7

Borwog i
23

Biwa kaujmská • 27

Otec a syn ....... <* ....... •
80

Dobrowka /... • • *S
j

Straaow ... • • • • . • • •,
87

Duma poslednjch pohanfi *

Pjtel
48

Božena

3etislaw 4S

wa domažlická • ••••••• 52

hnSw Sprawedliwý • •> 5*

law 60

*
: I. Dýka. II. Matka. III. Wyhnanci. IV. Požáry. V. Pomsta 63

daupowský • •

T
7*

law král: I. Snem. II. Pjseii poln) rytju eských. III. Lom-

rdie. IV. Adda. V. Dacio. VI. Koruna. VIL Poheb ... 82

ustewnjka poheb

Sekerkowé
l0(j

Bratr)
'

Hodv krále Wáclawa I

„ei.1 Otakar Velký: I. Wstup. H. IM Ml Otakar pole

.Ural. Hl. Pánowé íeStj. IV. Otakar v, Sambu. V. Cech«wé

.,.,« baltického, VI. Porážka Maaí,. YII.Komna cjsarská.

VIII. Wjtko*ci. IX. Kunhuta. X. List. XI. Mleta. XII. Pole

. . .•>••••• 113
morawanské

AVidSnj ....]... 142

Giia: I. Ano* .UicJ. "iL BtaiL ^^^00^. IV. Srn]! ^
enj. V. Zel ' ' *

;
* ' j 14g

Hornjci ..••••'• ...... 453
Pozdn ]]!...... 155
Zhasnutj ..... 253
Hroby Pemyslovc

! . .

"

163
Wyawtlenj historická

C 12°





v

o V

,0

i

g
* Deacidified using the Bookkeeper process.

*^<^ ^v* PreservationTechnologies

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

-^ Treatment Dáte: March 2007

i7 4-0 ^
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

1 1 1 Thomson Parl< Drive

Cranborry Township, PA 1 G066
(724)779-2111

*JW^L* "» ^' oV^^SSttV.
* -p_

*> « tfi



% i

-o/ *

G

^> *© * * * A

++<?

*.3tf*>«

* *? *>ii^v ^ ^ **-^\,5/,.A "•

BOOKBINDINC
Grantville, Pa ,

Sept. — Oct. 1986
WeVe Quility Sou #

S-



LIBRARY OF CONGRESS

0002371^150

nu


